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Sursele regenerabile 
de energie sunt 
esențiale pentru un 
viitor durabil!
Conștienți de responsabilitatea noastră față 
de planetă și față de clienții noștri, promovăm 
constant inovarea pentru a realiza proiecte 
durabile și oferim soluții pentru sisteme solare 
fotovoltaice premium, renumite în sector pentru 
performanța lor de lungă durată și fiabilitatea 
ridicată.
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Rețele inteligente  
pentru un debit mai mare

Electrificarea transportului personal 
va duce la o creștere suplimentară a 
consumului de energie electrică. Indus
tria energetică nu poate răspunde în 
mod adecvat la aceasta prin construi
rea de noi centrale electrice sau extin
derea celor existente și a infrastructurii 
de transport. Deoarece planificarea și 
construirea centralelor electrice este 
un proces lung și costisitor, ciclul lor de 
viață economic este măsurat în decenii. 
În plus, realizarea unor astfel de pro
iecte este adesea îngreunată sau întâr
ziată de constrângerile de mediu sau 
de protestul locuitorilor locali. 

În consecință, operatorii caută mo
dalități de a îmbunătăți capacitatea, 
flexibilitatea și rezistența echipamen
telor lor existente cu investiții minime 
prin modernizarea infrastructurii pen
tru a crea rețele inteligente. În același 
timp, ei pot acoperi decalajul dintre 
maxima tehnologică conservatoare a 
echipamentelor încercate și de încre
dere și nevoia de concepte de control, 
monitorizare și automatizare orientate 
spre viitor.

Software pentru industria energetică

Platforma software zenon este utili
zată pe scară largă în industria energe
tică. Facilitează o inginerie foarte 
 eficientă și operarea automată a echi
pamentelor de alimentare cu energie. 
Mai mult, zenon ajută companiile să 
gestioneze mai bine situațiile operațio
nale extraordinare și să continue să 
opereze infrastructuri critice chiar și în 
condiții excepționale. 

zenon a fost dezvoltat și îmbunătățit 
continuu dea lungul mai multor de
cenii. Acesta urmărește obiectivele de 
manipulare și operare simplă a siste
melor complexe printrun grad ridicat 
de automatizare și de simplificare a in
gineriei și a mentenanței.

zenon este produsul de bază al 
 producătorului de software austriac 
COPADATA. Compania este cel mai 
mare furnizor de software independent 
de corporație din acest segment. Plat
forma software zenon oferă peste 300 
de drivere native pentru comunicarea 
cu componente și sisteme de la majori
tatea producătorilor de top.

Cu toate acestea, zenon nu este un 
pachet specific industriei. Este utilizat 

în numeroase industrii și a fost de de
cenii – inclusiv în industria auto, în cea 
constructoare de mașini, în industria 
alimentară și a băuturilor și în industria 
farmaceutică. Platforma software 
 zenon este, de asemenea, folosită frec
vent pentru a implementa cu ușurință 
proiecte de automatizare a clădirilor 
independente de industrie. Ca rezultat, 
dezvoltarea și capacitățile sale reflectă 
cele mai bune practici, cunoștințe de 
reglementare și integrarea dispozitive
lor din toate aceste domenii.

Actualizarea echipamentelor vechi

zenon poate fi utilizat ca sistem de 
control al procesului la fața locului, 
pentru vizualizarea procesului în came
ra de comandăcontrol sau ca gateway 
către sistemele de control ale procese
lor de nivel superior. Datorită inter
fețelor și protocoalelor de comunicație 
deschise, capacitățile platformei 
 software de a integra hardware se ex
tind și la dispozitivele și sistemele mai 
vechi. zenon oferă suport deplin pen
tru standardele IEC 61850 și IEC 
608705101/104 pentru comunicarea 
cu, printre altele, dispozitive electro
nice inteligente (IED) în teren și cu echi
pamente din camera de comandă 
control.

Platforma software zenon include, 
de asemenea, un PLC soft integrat, 
ușor de utilizat. Acest lucru facilitează 
construirea de concepte de control ori

entate spre viitor, cu un grad mai ridi
cat de automatizare, chiar și cu echipa
mente vechi. zenon suportă niveluri 
înalte de fiabilitate operațională, cu re
dundanță hotstandby fără probleme. 
Acest lucru previne în mod fiabil pier
derea de date, chiar și în timpul dintre 
defecțiunea serverului și preluarea de 
către backup.

Inginerie fără programare

Un alt punct forte al zenon este prin
cipiul „setarea parametrilor, mai de
grabă decât programarea“, care ușu
rează crearea de proiecte solicitante cu 
funcționalități complexe. „Fără cod de 
programare, dezvoltatorii de proiecte 
pot crea proiecte de automatizare 
 pentru infrastructuri critice rapid și cu 
rezultate determinabile“, spune Ale
xander Punzenberger, Președintele 
COPADATA CEE/ME. „Ei le pot adap-
ta cu ușurință la o varietate de instalații 
și le pot întreține și modifica pe întregul 
ciclu de viață al fabricii“.

Această sarcină este simplificată de 
Smart Objects în zenon. Acestea sunt 
microproiecte prefabricate pentru ce
rințe tipice, cum ar fi separatoare, în
trerupătoare, IEDuri sau celule de ali
mentare. Ele pot fi stocate în biblioteci 
și reutilizate după cum este necesar. 
Ingineria se reduce la asamblarea 
 blocurilor de construcție, simplificând 
și accelerând semnificativ crearea pro
iectelor de inginerie de automatizare.

Mai mult ca orice, energia trebuie să 
fie disponibilă. Ne așteptăm ca electri
citatea să curgă din prize oricând avem 
nevoie, la fel și gazul din țevi. Inciden
tele naturale precum căderea copacilor 
peste liniile de tensiune nu ar trebui să 
cauzeze o pierdere a alimentării cu 
energie. La fel și în cazul unui atac ci
bernetic asupra sediului central al 
companiei. 

Fără fiabilitatea aprovizionării, între
ruperile ar închide în mod regulat între
prinderile industriale și comerciale, 
precum și majoritatea caselor. Prin ur
mare, furnizarea de energie este consi
derată o parte critică a infrastructurii 
naționale. Pentru a asigura îndeplinirea 
cerințelor de fiabilitate, în multe țări 
este supusă reglementărilor guverna
mentale stricte. 

Creșterea complexității sistemelor

A avea energie disponibilă oricând și 
oriunde implică mai multe aspecte. De 
la sursă până la conexiunea de servi
ciu, aceasta trece prin numeroase stații 
în rețele foarte complexe. În cazul 
energiei electrice, acestea includ cen
tralele electrice, stațiile, liniile de tensi
une și cablurile. În ceea ce privește pe
trolul și gazele, sunt incluse instalațiile 
de extracție, stațiile de distribuție, con
ductele și rețelele locale de aprovizio
nare. Structura companiilor operatoare 
este la fel de complexă. Spectrul varia
ză de la întreprinderi mici și mijlocii 
(IMMuri) și cooperative care conduc 
adesea o singură centrală electrică 
până la corporații multinaționale. Aces
ta cuprinde întreprinderi private, pre

cum și companii publice parțial sau în 
întregime.

Rețelele de transport și distribuție nu 
sunt de obicei autonome, ci întrepă
trunse, adesea trecând granițele între 
operatori și țări în încercarea de a con
solida rezistența și de a atenua fluctua
țiile producției și cererii.

Tranziția energetică ca o provocare

Mutarea de pe combustibil fosil pe 
surse regenerabile de energie a de
clanșat o descentralizare a producției. 
Marile centrale de cărbune, petrol și 
cele nucleare încep să fie scoase din 
rețea. Acestea sunt înlocuite de nume
roase puncte de producție mai mici: 
turbine eoliene, sisteme fotovoltaice 

sau instalații de biogaz cu unități de 
cogenerare. Producerea de energie 
electrică a acestor operațiuni descen
tralizate este adesea supusă condi
țiilor meteorologice. Acest lucru exa
cerbează fluctuațiile în producție și 
crește importanța soluțiilor de stocare 
a energiei în exces pentru o utilizare 
ulterioară.

Gazele naturale pot fi pompate sub 
presiune în cavitățile subterane, ade
sea lăsate goale de sursele vechi epui
zate. Energia electrică poate fi conver
tită în energie potențială și stocată în 
centrale hidroelectrice cu acumulare 
prin pompare, stocată electrochimic în 
baterii reîncărcabile sau utilizată pentru 
a produce hidrogen pentru generarea 
ulterioară a energiei electrice termice.

Automatizări pentru 
energia viitorului

Tranziția către energie cu emisii scăzute de carbon confruntă industria energetică cu mari provocări: 
automatizarea și monitorizarea ușoară a centralelor și a stațiilor electrice nu vor fi suficiente pentru a 
atinge aceste scopuri. Gestionarea rețelelor dispersate, menținerea sub control a surselor de energie 
regenerabilă și managementul central al stocării energiei vor fi de asemenea cerințe cheie. Toate aceste 
aspecte pot fi gestionate prin folosirea zenon, o platformă software complexă, independentă de industrie și 
hardware, de la COPA-DATA. Platforma software zenon facilitează atât ingineria, cât și operarea generării 
de energie și a echipamentelor de distribuție în conformitate cu cele mai exigente standarde de securitate. 

Către transformarea digitală din industria energetică:

Rețeaua electrică este formată din companii de toate dimensiunile ce operează sisteme  
ale centralelor electrice, stații, linii de tensiune și cabluri care au crescut organic  

de-a lungul mai multor decenii. Prin digitalizare, se încearcă asigurarea unei aprovizionări 
fiabile cu energie pentru viitor.

„Fie că sarcina este de a face 
echipamentele existente adecvate  

pentru a satisface cerințele viitoare,  
de a îmbunătăți fiabilitatea transferului 
de energie sau de a combina mai multe 
unități de energie regenerabilă într-un 
sistem operativ cuprinzător, platforma 

software zenon îndeplinește toate 
cerințele complexe ale industriei 

energetice. zenon facilitează operarea 
fiabilă cu control simplificat  

și documentație completă, precum  
și securitatea fără compromisuri“

Alexander Punzenberger,  
Președinte COPA-DATA CEE/ME
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The Evolution Of Smart

DX3 STOP ARC
PROTECȚIE 
SUPLIMENTARĂ 
PENTRU OAMENI 
ȘI BUNURI

DX³ Stop Arc este soluția Legrand ce oferă unică protecție împotriva arcului electric. 
Aceasta, în combinație cu întrerupătoarele automate modulare oferă o protecție completă 
la arc electric, supratensiuni, scurtcircuit și curenți reziduali (în variantă combinată cu 
întrerupător automat diferențial). 

Siguranță

DX³ Stop Arc este un produs monobloc (AFDD + întrerupător 
de circuit sau AFDD + RCBO) care este asamblat în fabrică. 
Acest lucru garantează calitatea și elimină riscul erorilor din 
timpul asamblării. Funcția de auto-test încorporată este o 
caracteristică de siguranță suplimentară.

Instalare sigură și ușoară

Gama DX³ Stop Arc este disponibilă în două versiuni, cu 
posibilitate de alimentare prin partea de sus sau de jos, 
compatibile cu bare de alimentare tip pieptene sau furcă. 
Concepute pentru a le oferi utilizatorilor liniște, aceste 
produse rămân fidele filozofiei Legrand: instalare simplă, 
intuitivă, rapidă și, ca întotdeauna, un nivel de calitate fără 
compromisuri.

La nivel de fabrică, zenon dispune 
de seturi de aplicații. Acestea sunt pro
iecte de automatizare standardizate 
pentru instalații întregi, cum ar fi stații 
electrice sau unități mari de stocare a 
bateriilor. „Pot fi adaptate la echipa-
mentul propriu-zis cu un efort minim“, 
explică Alexander Punzenberger. 
„Aceasta înseamnă că ingineria de au-
tomatizare poate fi finalizată pentru 
fabrici întregi în ore și nu în săptămâni“.

zenon facilitează în mod special mo
dernizarea instalațiilor vechi echipate 
anterior cu sistemul central de control 
SICAM230. Asistentul de conversie 
SICAM230 de la zenon facilitează im
portarea a 80 până la 100% din progra
marea aplicației existente, minimizând 
munca și riscul implicat în conversie.

Răspuns independent de locație

Este de așteptat ca sistemele de ge
nerare și distribuție a energiei să funcți
oneze în mod complet automatizat și să 
permită monitorizarea centrală și/sau 
de la distanță. Stațiile fără personal ar 
trebui, totuși, să fie echipate pentru a 
facilita controlul local. Platforma 
 software zenon suportă o structură de 
proiect multiierarhică pentru a se 
adapta oricărei topologii de fabrică.

În plus, rețeaua de servicii zenon ba
zată pe cloud permite monitorizarea și 
controlul instalațiilor din camerele de 
comandăcontrol ale altor instalații co
nectate sau de la sediul companiei. Ac
cesul la fabrici prin aplicația mobilă 
este oferit ca opțiune standard. Tehni
cienii de service pot accesa în siguranță 
instalațiile de oriunde, chiar și atunci 
când sunt în mișcare, pentru a determi
na dacă este necesară sau nu o inter
venție la fața locului. Acest lucru per
mite implementarea mai flexibilă a 
resurselor de întreținere.

zenon poate afișa chiar ecrane per
sonalizate pentru fiecare membru al 
personalului, în diferite limbi, dacă este 
necesar. Autorizarea și autentificarea 
sa se bazează pe roluri sau persoane și 
protejează împotriva manipulării nedo
rite. Comenzile contradictorii sunt pre
venite de solicitarea acordului de la ni
vel superior. 

O sursă sigură de informații

Conceptele cuprinzătoare de secu
ritate ale zenon includ, de asemenea, 
înregistrarea tuturor modificărilor. În

cepând cu zenon 10, la mecanismele 
de securitate a fost adăugată o sem
nătură electronică sau eSignature. 
Aceasta poate fi folosită pentru a do
cumenta în siguranță parametri critici 
sau modificări ale valorilor.

Accesul controlat și stocarea secu
rizată a tuturor informațiilor, inclusiv 
interacțiunile individuale ale utilizato
rului, îi ajută pe utilizatori să îndepli
nească obligațiile de raportare. Acest 
lucru nu este util doar pentru conformi
tate sau contabilitate, poate fi folosit și 
pentru a verifica condițiile de produc
ție. Acest lucru este util pentru instala
țiile eoliene sau solare, deoarece aces
tea sunt foarte influențate de vreme.

zenon permite utilizatorilor să 
 creeze rapoarte individuale și stan
dardizate. Oferă șabloane și permite 
selecția dinamică a limbii pentru ra
poarte în timpul creării acestora.

O singură platformă software  
pentru toate cazurile de utilizare

„Fie că sarcina este de a face echi-
pamentele existente adecvate pentru 
a satisface cerințele viitoare, de a îm-
bunătăți fiabilitatea transferului de 
energie sau de a combina mai multe 
unități de energie regenerabilă într-un 
sistem operativ cuprinzător, platfor-
ma software zenon îndeplinește toate 
cerințele complexe ale industriei ener-
getice“, subliniază Alexander Punzen
berger. „zenon facilitează operarea 
fiabilă cu control simplificat și docu-
mentație completă, precum și secu-
ritatea fără compromisuri“.

Detalii și contact: 

office@kreatron.ro
www.kreatron.ro

Platforma software zenon a fost testată în utilizarea de zi cu zi în sectorul energetic  
și la toate nivelurile: de la un sistem de control de nivel superior care se întinde  

pe mai multe locații până la gestionarea turbinelor eoliene individuale, a rețelelor 
fotovoltaice sau a bateriilor de stocare.

6  |  ELECTRICIANUL 3/2022

SOFTWARE



Design unic

5 ani garanție
Calitatea și fiabilitatea 
produselor noastre este 
demonstrată de garanția 
extinsă de 5 ani.

Produs în UE
Conform standardelor europene 
de calitate.

Designul nostru te scoate 
în evidență.

Soluție mobilă
Mereu pregătit pentru vehiculul 
tău electric.

Protecție fiabilă
RCCB de tip B integrat.

Soluție fixă
Mereu conectat și pregătit pentru 
vehiculul tău electric.

Soluții pentru energie verde

Pentru mai multe detalii, puteți accesa site-ul nostru: www.noark-electric.ro sau să ne contactați la 
următoarele date de contact: +40 371 444 920, +40 736 888 117 sau infoRO@noark-electric.com și 

andrei.ionita@noark-electric.com

Casa inteligentă

     Colaborarea dintre Noark și ELKO EP a început datorită dorinței Noark de a-și îmbunătăți gama 
de produse. Ne-am dorit să oferim o soluție completă pe piață, luând în considerare interesul major 
pentru segmentul de case și clădiri inteligente. ELKO EP este unul dintre cei mai mari producători de 
echipamente electronice pentru automatizarea rezidențială, de birou și industrială. 
     ELKO EP a creat marca separată iNELS, care se concentrează pe soluții cuprinzătoare pentru toate 
tipurile de clădiri, locuințe, restaurante, hoteluri etc. Produsele oferă controlul fără fir al iluminatului, 
încălzirii, aerului condiționat, camerelor de securitate, detectoarelor și al multor alte dispozitive.

iNTELIGENT     iNTUITIV   iNOVATOR

Temperatura în fiecare cameră 
poate fi setată printr-un singur 
buton sau aplicație.

Iluminare
Scăderea intensității luminii 
până la valorile dorite, dar 
și setări diferite de ilumina-
re pentru ocazii diferite.

Jaluzelele și obloanele pot fi con-
trolate prin orice sistem de control, 

inclusiv prin aplicații.

Aceasta nu doar că oferă informații, 
dar le folosește pentru a controla și 

optimiza funcțiile casei.

Camere video
Sistemul are capacitatea 
de a conecta până la 30 

camere video care pot 
fi urmărite în aplicații de 
tabletă, smartphone sau 
chiar direct pe televizor.

Poți aprinde sau stinge 
orice dispozitiv electro-
casnisc conectat la priză.

Un sistem complex pentru o viață inteligentă! 



Datorită abordării modulare poate răspunde perfect fie
cărei cerințe a clienților atât în segmentul rezidențial, cât și 
în cel comercial, menținând instalarea rapidă și ușoară.

 
Instalare ușoară și compatibilitate

Mecanismele compacte, cu spațiu suplimentar pentru 
cablare și butoanele de eliberare ușor de accesat, sunt 
doar două exemple de caracteristici inteligente care vă aju
tă să economisiți timp la montare.

Bornele fără șuruburi, cu butoane de eliberare rapidă, 
fac ca fixarea și eliberarea cablurilor să fie rapidă și ușoară.

Datorită bornelor de conexiuni conice, conectarea ca
blurilor este mai rapidă, chiar și a celor mai groase.

O schemă de conexiuni este imprimată pe partea din 
spate a întrerupătorului, pentru ca opțiunile de conectare 
să fie clar vizibile.

Dimensiunile echipamentelor Noua Unica permit o fixare 
directă în jgheabul OptiLine 45. Un singur tip de echipa
ment poate fi utilizat atât pentru locuințe, cât și pentru clă
diri comerciale.

Deoarece vechea gamă 
Unica a fost de mult timp o 
alegere populară pentru 
case și clădiri din întreaga 
Europă, noile completări ale 
gamei Noua Unica sunt com
patibile cu cele anterioare, 
pentru a se integra cu ușurin
ță în instalațiile deja existen
te, acolo unde este necesar.

Puteți monta mecanismele Noua Unica în vechile supor
turi de fixare Unica cu ajutorul unui adaptor.

Gama Noua Unica
Schneider Electric România a 
lansat o nouă gamă de aparataj 
ultraterminal pentru locuințe și 
spații de lucru moderne.

O gamă de funcții complet reînnoită, 
concepută pentru a fi ușor de instalat, 
cu o singură ofertă atât pentru locuințe, 
cât și pentru aplicații comerciale.

Noua Unica îmbină perfect un 
 design atractiv și ingenios, cu multiple 
funcții pentru a îndeplini toate nevoile 
utilizatorilor.

Eticheta Green Premium reprezin
tă angajamentul Schneider Electric 
de a oferi produse cu cea mai bună 
performanță de mediu din clasa lor. 
Green Premium promite respectarea 
celor mai recente reglementări, 
transparență privind impactul asupra 
mediului, precum și produse circula
re, cu emisii reduse de CO2.

Igienă și siguranță

Noua gamă Unica include dispozitive cu proprietăți antibacteriene, 
care elimină 87% din bacteriile de pe suprafață. Această capacitate uni
că ajută la reducerea răspândirii germenilor, în special în spațiile comu
ne, camera copilului, bucătărie sau grădinițe.

În plus, nu trebuie să faceți compromisuri în ceea ce privește estetica 
pentru o mai mare siguranță.

Gama are același design elegant ca și dispozitivele Noua Unica albe 
obișnuite.

87%
din bacteriile testate au dispărut după 8 ore*

*Testarea efectuată de către un laborator 
extern. În conformitate cu cerințele ISO 
22196:2011, microorganismele testate au fost 
Escherichia coli și Staphylococcus aureus.

Tehnologie cu ioni de argint
Ionii de argint acționează ca o barieră pe termen 

lung împotriva bacteriilor, oprind creșterea și răs
pândirea acestora.

Întrerupătoare Variatoare Controlul jaluzelelor Priză R-TV/SAT Priză cu împământare

Încărcător rapid USB tip A+C Priză și încărcător USB tip C Încărcător USB tip A

Amplificator Wi-Fi Priză HDMI Priză R-TV/SAT Priză de date RJ45

Toate produsele au sigla antibacteriană vizibilă.Antibacterial

Tehnologie care conectează

Cu o serie de dispozitive care facilitează conectivitatea, Noua Unica vă ajută 
să folosiți tehnologiile digitale în fiecare colț al casei, fără să vă faceți griji pentru 
nivelurile scăzute ale bateriei sau pentru acoperirea rețelei.

Prize USB
Prizele USB includ opțiunea de în

cărcare rapidă de până la 18W (3A), 
cu porturi tip A și C, care pot încărca o 
baterie până la 75%, în doar 30 de mi
nute.

Cu ambele sloturi USB A și C, utili
zatorii pot conecta mai multe dispozi
tive, astfel încât nu există nicio șansă 
de a rămâne fără energie.

Conectivitate
Amplificatorul WiFi face ca inter

netul să fie disponibil în toată casa, 
chiar și în exterior.

Gama include prize R/TV, RJ45 și 
HDMI care ajută la conectarea com
ponentelor HDTV și AV.

Scanați codul QR pentru a descoperi oferta completă.
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Light + Building Autumn Edition 2022 
privește spre viitor: cu clădiri inteligente 

și rețele, către orașul inteligent
Promovarea generării durabile de energie, reducerea consumului de energie în clădiri și extinderea 
electromobilității sunt repere centrale ale conversiei energetice până în 2030. Datorită rapidei creșteri 
a prețurilor la gaze și petrol și necesității de a asigura aprovizionarea cu materii prime, subiectul 
aprovizionării cu energie capătă acum o nouă urgență. Concepte pentru orașul inteligent și în rețea al 
viitorului există deja și au în centru o rețea sigură și eficientă a oamenilor, locurilor și infrastructurilor.

În ultimii ani, tendința dezvoltării 
globale a fost urbanizarea, dar deoa
rece spațiul în orașe este limitat, el 
trebuie utilizat optim. Spațiul de lo
cuit se extinde, de exemplu, prin 
completări durabile la proprietăți, 
prin construcții din lemn. Cu toate 
acestea, baza pentru orașele inteli
gente o reprezintă aprovizionarea efi
cientă și sigură cu energie prin elec
trificarea și digitalizarea infra 
structurii. Odată realizat acest pas, 
este posibilă utilizarea economică a 
vântului și a soarelui ca surse de 
energie durabilă (rețele inteligente) și 
cuplarea sectoarelor.

Factorul cheie: inovarea

Evoluțiile și inovațiile tehnologice 
joacă un rol cheie în conceptul de 
oraș inteligent. El permite abordări 
complet noi ale soluțiilor care sunt 
acum de actualitate pentru politică și 
societate. Inventarea bateriei li
tiuion, de exemplu, a fost decisivă 
pentru dezvoltarea electromobilității 
durabile. Utilizarea economică a vân
tului și soarelui ca surse de energie 
regenerabilă este posibilă numai prin 
excelență tehnică în generare, trans
port și distribuție („rețea inteligentă“). 
De o importanță centrală aici este 
dezvoltarea în continuare a tehnologi
ei informației și comunicațiilor pentru 
a asigura securitatea și o rețea efici
entă. În „dezvoltarea finală“ a unui 
oraș inteligent, oamenii, locurile și 
infrastructurile vor fi conectate între 
ele. Deja există o astfel de realitate 
astăzi: o rețea mai puternică de co

lectare a tuturor datelor tehnice din 
clădiri.

Clădiri inteligente - baza orașului 
inteligent

Clădirile inteligente sunt baza unui 
oraș inteligent. Aici locuitorii petrec o 
mare parte din timpul lor, fie că locu
iesc („case inteligente“) sau lucrează în 
clădiri funcționale („smart building“). 
Prin intermediul unei rețele cuprinză
toare, datele de la numeroșii senzori 
sunt disponibili tuturor sistemelor unei 
clădiri și astfel asigură printre altele, 
un consum mai mic de energie.

Potrivit Asociației Germane a Pro
ducătorilor de Electrice și Electronice 
(ZVEI), automatizarea inteligentă a 
clădirilor poate reduce consumul de 
energie și emisiile de CO2 cu 30 până 
la 40 la sută. Sistemele de autoînvă
țare permit implicarea intensivă a uti
lizatorilor clădirii, de exemplu prin 
controlul luminii, aerului condiționat 
și încălzirii în funcție de cerere sau de 
afișarea rutelor de evacuare individu
ale pe dispozitivele mobile. În plus, 
sistemele de securitate pot să fie im
plementate, astfel încât de exemplu, 
să detecteze nu numai pericole pre
cum incendiul sau efracția, dar și să 
le poate prezice.

Iluminatul inteligent  
- un element de construcție  
pentru economisirea energiei

O altă parte importantă a potenția
lului de economisire a energiei în re
prezintă iluminatul. In conformitate 

cu Arbeitsgemeinschaft Energiebilan
zen (Grupul de lucru pentru bilanțuri 
energetice), iluminatul reprezintă 
aproximativ 13% din consumul de 
energie electrică din Germania. Intro
ducerea LEDului în corpurile de ilu
minat a însemnat un pas uriaș înainte 
pentru tehnologia iluminatului. 
LEDurile reduc cu până la 80 la sută 
consumul de energie în comparație 

cu corpurile de iluminat convenționa
le. Lumina inteligentă are, de aseme
nea, o influență puternică asupra bu
năstării oamenilor și le dă un 
sentiment de securitate. Prin reglarea 
temperaturii de culoare a luminii cor
purilor de iluminat cu LEDuri, pot fi 
realizate scenarii individuale care 
cresc starea de confort și productivi
tatea („Human Centric Lighting“). La 
o scară mai mare, corpurile de ilumi
nat stradal cu LED pot forma coloana 
vertebrală a unui oraș inteligent. 
Echipat cu WLAN, funcții de încărca
re pentru mașini electrice, buton de 
apel de urgență sau senzori pentru 
măsurarea traficului și a vremii, aces
te corpuri stradale sunt o componen
tă importantă a IoT în rețea. Câteva 
proiecte pilot au fost deja instalate în 
BerlinAdlershof și în Santander, 
Spania.

Mobilitate inteligentă numai cu 
infrastructură de încărcare electrică

Multe orașe au suferit de multă 
vreme din cauza blocajului și a nivelu
rilor ridicate de poluare. Conceptele 
noi de mobilitate stau, prin urmare, la 

baza viitoarelor orașe inteligente. Pe 
lângă managementul traficului inteli
gent și conectarea în rețea a moduri
lor de transport (transport intermo
dal n.r.), extinderea intensivă a rețelei 
de energie electrică este cheia mobi
lității. În timp ce semnele indică o 
creștere a înmatriculării de vehicule 
electrice, este nevoie de a ajunge din 
urmă extinderea parcului de vehicule 
cu extinderea necesarului de in
frastructură de încărcare. În orașul 
inteligent, trebuie să fie disponibile 
suficiente puncte de încărcare cupla
te la un system de gestionare inteli
gentă a încărcării. În mod ideal, aces
ta din urmă este integrat întro rețea 
de energie inteligentă („rețea inteli
gentă“) care oferă energie regenerati
vă independent de moment si în mo
dul cel mai economic. Astfel, 
supraîncărcarea infrastructurii poate 
fi evitată.

Concluzie și perspectivă

Provocările viitorului, cum ar fi ur
banizarea și schimbările climatice, 
pot fi doar rezolvate cu concepte de 
perspectivă și idei inovatoare. Orașe

le inteligente nu mai sunt o viziune, 
dar sunt deja implementate. Încă din 
2014, UE a numit 240 de orașe 
 europene care urmăresc dezvoltarea 
pe baza unor concepte de oraș in
teligent, mai mult sau mai puțin avan
sate.

Pentru a trece dincolo de măsurile 
individuale și proiectepilot la soluții 
eficiente, este necesar un schimb in
tens de informații între toate părțile 
interesate, atât la nivel național, cât și 
pe plan international. Doar dacă fac
torii de decizie politică, urbaniștii, 
operatorii de construcții, arhitecții, 
proiectanții specialiști, instalatorii și, 
de asemenea, reprezentanți ai cetă
țenilor fac schimb de idei și elaborea
ză împreună soluții viabile, orașele 
inteligente vor deveni o realitate în 
viitorul apropiat, care să fie acceptată 
de locuitorii lor.

Light + Building Autumn Edition 
2022 din Frankfurt pe Main oferă o 
platformă ideală pentru acest schimb 
important de idei și informații. Aici, 
accentul se va pune pe conceptele 
pentru automatizarea clădirilor, ora
șele inteligente, cartiere inteligent și 
managementul energiei, precum și pe 
infrastructura de încărcare electrică 
avansată și securitatea diverselor re
țele .

Light + Building Autumn Edition va 
avea loc în perioada 2  6 octombrie 
2022 la Centrul de expoziții din Fran
kfurt. Acesta va fi însoțit de un eveni
ment digital , Light + Building Digital 
Edition ce se va derula în perioada 2 
 14 octombrie 2022.

Light+Building: eficiență, siguranță, confort și sănătate pentru spațiile urbane
Sursa: Messe Frankfurt

www.messefrankfurt.com

Găsiți-ne online:

www.light-building.com/facebook

www.light-building.com/twitter

www.light-building.com/youtube

www.light-building.com/linkedin

www.instagram.com/building.
technologies.messeffm
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Alegerea întreruptoarelor automate pentru protecția 
instalației electrice în segmentul rezidențial

Întreruptoare automate curba C sau B?

Alegerea aparatajului de 
protecție pentru instalația 
electrică este o chestiune de 
mare responsabilitate și este, în 
general apanajul proiectanților 
de instalații electrice.

Consecințele alegerii unei protecții 
necorespunzătoare pentru instalația 
electrică pot fi sumarizate în două ca
tegorii:
 întreruperi intempestive în ali-

mentarea circuitelor în condițiile unei 
protecții prea sensibile care se de
clanșează chiar și în condiții neperi
culoase – situație întâlnită cel mai 
adesea în cazul protecțiilor diferenți
ale necorespunzător alese, cu nive

luri de protecție foarte scăzute, dar și 
în cazul unor supracurenți de scurtă 
durată ce pot apărea - de exemplu - la 
punerea sub tensiune a unor sarcini 
precum iluminat cu LED sau motoare;

 creșterea riscului de incendiu ca 
urmare a neîndeplinirii condițiilor de 
declanșare a protecției, atunci când 
circuitul nu este întrerupt în cazul 
unor valori periculoase de curent.

Autori: Mihaela Gușă & Victor Donici 
Schneider Electric România

O instalație electrică, corect prote
jată este sigură în exploatare și asigu
ră continuitate deplină a alimentării 
cu energie electrică.

Dar, care sunt principalele criterii 
de alegere a întreruptoarelor de pro
tecție pentru instalația electrică afe-
rentă proiectelor rezidențiale?

1. Standardul de produs după care 
se face alegerea aparatajului de pro
tecție este SR EN 60898.

2. Curentul nominal și polaritatea 
întreruptoarelor automate se aleg în 
funcție de tipul sarcinii și în conformi
tate cu Normativul I7/2011 de Proiec
tare, Execuție și Întreținere a instalați
ilor electrice, și anume: pentru 
circuitele de iluminat – 10A, pentru 
prize – 16A; în funcție de curentul no
minal al altor consumatori specifici 
pot exista circuite de prize de 25A sau 
32A. 

3. Pragul magnetic Im de declanșa
re trebuie să fie inferior curentului de 
scurtcircuit minim Ik1min – acesta 
este, în general, cel calculat spre sar
cină, adică la consumator. 

Im<Ik1min

4. Capacitatea de rupere a între
ruptorului automat Icn să fie superi-
oară curentului de scurtcircuit maxim 
 Ikmax – acesta este, în general, cel 
calculat spre sursă, adică la nivelul 
tabloului electric al locuinței.

Icn>Ikmax

În functie de intervalul de declan
șare, pentru întreruptoarele automate 
fixe (Miniature Circuit Breakers), 
standardul de produs SR EN 60898 
stabilește clase de protecție și anu
me: 

Clasa B: prag magnetic de declan
șare (3÷5) x In

Clasa C: prag magnetic de declan
șare (5÷10) x In

Întreruptor Curba B Curba C
10A (30 ÷ 50) A (50 ÷100) A
16A (48 ÷ 80) A (80 ÷160) A

Tabel 1. Pragurile de declanșare ale 
întreruptoarelor automate curbe B și C în 

valori absolute

Prin urmare, calculul curentului de 
scurtcircuit la ambele capete ale 

 circuitelor din locuințe – capătul din-
spre tablou și cel dinpre sarcină - este 
esențial în alegerea întreruptoarelor 
automate din perspectiva curbei de 
declanșare. Acest calcul se poate 
face respectând regulile și utilizând 
Ecostruxure Power Design, un pro-
gram de calcul pentru instalațiile 
electrice.

Considerăm un scenariu, credem 
noi, relevant, pentru proiectele rezi
dențiale. 

Un ansamblu rezidențial alimentat 
dintr-un post de transformare de 
630kVA, situat la cca 100m de clădi-
re și care alimentează printr-un cablu 
de tip 4x240 + 120mmp, cu izolație 
din PVC o firidă de branșament de 
unde pleacă alimentările către apar-
tamente. Considerăm cazul cel mai 
defavorabil, cel al unui apartament 
situat la ultimul nivel al clădirii ce se 
alimentează printr-un cablu de tip 
3x6mmp cu o lungime de 50m, iar în 
interior, circuite de alimentare a con-
sumatorilor de 20m atât pentru prize, 
cât și pentru iluminat, de secțiuni 
3x2,5mmp, respectiv 3x1,5mmp.

Curentul de scurtcircuit este invers 
proporțional cu impedanța buclei de 
defect în care componenta rezistivă 
are cea mai mare pondere; depinde, 
prin urmare de secțiunile și lungimile 
de cabluri, însă și de curentul de 

scurtcircuit de la sursa de alimentare, 
adică de la bornele transformatoru
lui.

,

unde:
ρ   reprezintă rezistivitatea electrică 

a materialului din care este 
realizat conductorul

l   reprezintă lungimea de conductor
S   reprezintă secțiunea 

conductorului
Sn   reprezintă puterea aparentă a 

transformatorului
Usc   reprezintă tensiunea de 

scurtcircuit a 
transformatorului (exprimată 
în procente)

Calculul curentului de scurtcircuit 
realizat cu programul de calcul Ecos-
truxure Power Design indică urma
toarele valori:
 Valoarea minimă a curentului de 

scurtcircuit, Isc min, la cea mai înde
partată priză este de 210A. Compa
răm valoarea cu pragul maxim de de
clanșare magnetică pentru întreruptor 
automat de 16A, curba C: 10 x In = 
160A și observăm că valoarea mini
mă a curentului de defect este mai 
mare decât pragul de declanșare al 
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întreruptorului, ceea ce duce la o 
protecție adecvată a circuitului de 
prize.
 Valoarea minimă a curentului de 

scurtcircuit, Isc min, la cel mai înde
părtat corp de iluminat este de 160A. 
Comparăm valoarea cu pragul maxim 
de declanșare magnetică pentru în-
treruptor automat de 10A, curba C: 
10 x In = 100A și observăm că valoa
rea minimă a curentului de defect 
este mai mare decât pragul de de
clanșare al întreruptorului, ceea ce 
duce la o protecție adecvată a circui-
tului de iluminat.
 Continuând calculele pentru co

loana de alimentare a apartamentu
lui, rezultă că valoarea minimă a cu
rentului de scurtcircuit, Isc min, pe 
bara tabloului de apartament este de 
400A. Comparăm valoarea cu pragul 
maxim de declanșare magnetică pen
tru un întreruptor automat considerat 
de 25A, curba C: 10 x In = 250A și 
observăm că valoarea minimă a cu
rentului de defect este mai mare de
cât pragul de declanșare al întrerup
torului, ceea ce duce la o protecție 
adecvată a coloanei de alimentare a 
apartamentului.

Modificăm condițiile inițiale pen-
tru a vedea în ce situații protecția nu 
s-ar realiza corespunzător cu între-
ruptoarele automate curba C.

Astfel, mărim lungimea cablului de 
la firida de branșament la apartament 
de la 50 la 70m și micșorăm secțiunea 
acestuia de la 6 la 4mmp. Calculele 
indică următoarele:
 Valoarea minimă a curentului de 

scurtcircuit, Isc min, la cea mai înde
părtată priza este de 140A. Compa
răm valoarea cu pragul maxim de de
clanșare magnetică pentru un 
întreruptor automat de 16A, curba C: 
10 x In = 160A și observăm că valoa
rea minimă a curentului de defect 
este mai mică decât pragul de de

clanșare al întreruptorului, ceea ce 
duce la o protecție inadecvată a cir-
cuitului de prize.

În situația de față se recomandă 
utilizarea unui întreruptor curba B, 
cu prag maxim de declanșare de 5 x 
In = 80A.
 Valoarea minimă a curentului de 

scurtcircuit, Isc min, la cel mai înde
părtat corp de iluminat este de 110A. 
Comparăm valoarea cu pragul maxim 
de declanșare magnetică pentru un 
întreruptor automat de 10A, curba C: 
10 x In = 100A și observăm că valoa
rea minimă a curentului de defect 
este mai mare decât pragul de de
clanșare al întreruptorului, ceea ce 
duce la o protecție adecvată a circui-
tului de iluminat.
 Continuând calculele pentru co

loana de alimentare a apartamentu
lui, rezultă că valoarea minimă a cu
rentului de scurtcircuit, Isc min, pe 
bara tabloului de apartament este de 
200A. Comparam valoarea cu pragul 
maxim de declanșare magnetică pen
tru un întreruptor automat considerat 
de 25A, curba C: 10 x In = 250A și 
observăm că valoarea minimă a cu
rentului de defect este mai mică de
cât pragul de declanșare al întrerup
torului, ceea ce duce la o protecție 
inadecvată a coloanei de alimentare a 
apartamentului. 

În situația de față se recomandă 
utilizarea unui întreruptor automat 
curba B, cu prag maxim de declanșa-
re de 5 x In = 80A.

Prin urmare, protecția cu întrerup-
toare automate curba B este posibilă, 
însă, în marea majoritate a cazurilor, 
nu este singura opțiune: condiția de 
protecție a oamenilor și bunurilor 
este realizată dacă pragurile magne-
tice ale întreruptoarelor automate 
sunt inferioare curenților de scurtcir-
cuit din punctele respective; iar acest 
lucru poate fi realizat, în general, de-

potrivă de către întreruptoare curba 
B și C.

Pe de altă parte, consumatorii din 
locuințele noastre sunt extrem de di
versificați, majoritatea au componen
te electronice incluse și pot absorbi la 
punerea sub tensiune curenți de va
lori ridicate dar care, fiind de scurtă 
și foarte scurtă durată nu pun sub ni
ciun risc instalația electrica sau sigu
ranța oamenilor și a bunurilor. O pro
tecție cu prag magnetotermic scăzut 
– de tip B – ar putea conduce, însă în 
situația de declanșare pe suprasarci
nă, adică la întreruperea alimentării 
cu energie electrică.

Evitarea declanșărilor intempesti-
ve datorate caracteristicilor consu-
matorilor trebuie să fie un obiectiv la 
fel de important, iar pentru realiza-
rea lui este posibil ca întreruptoarele 
curba B să nu fie întotdeauna o solu-
tie acceptabilă.

De aceea, recomandarea privind 
utilizarea unuia sau a altuia dintre în
treruptoarele automate trebuie făcută 
în deplină cunoștință a parametrilor 
electrici ai instalației electrice, a tipu
lui de consumatori și chiar a caracte
risticilor acestora.

Iată de ce, în contextul actual din 
ce în ce mai mulți factori trebuie luați 
în considerare în vederea luării unor 
decizii, extrem de importante de al
tfel, din perspectiva asigurării protec
ției bunurilor și oamenilor și a conti-
nuității în alimentarea cu energie 
electrică.

În concluzie, necesitatea protejării 
instalațiilor electrice cu întreruptoare 
automate curba B este uneori necesa-
ră, însă, situațiile sunt destul de speci-
fice și izolate, în majoritatea cazurilor, 
întreruptoarele automate curba C 
oferind o protecție adecvată.

PlugandPlay la instalarea tehnicii 
de automatizare – asta înseamnă IO
Link. În special în contextul unor pro
cese și instalații de producție din ce în 
ce mai complexe, în care se colectea
ză și se face legătură între din ce în ce 
mai multe date, standardul de comu
nicare presupune o transparență ma
ximă, de la nivelul senzoractuator 
până în Cloud. 

Murrelektronik șia extins portofo
liul de produse IOLink cu modulele 
IP67 de bus de câmp MVK Pro și IM
PACT67 Pro. Noile invenții complete 
au 8 porturi master multifuncționale, 
iar datorită conectoarelor cu ștecher 
M12 codificate L pot produce curenți 
cu valori ridicate și servesc protocoa
lele Ethernet PROFINET, EtherNet/IP 
și EtherCAT. Este posibilă chiar și fo
losirea independentă de busul de 
câmp, prin intermediul OPC UA, 
MQTT, JSON REST API – datorită 
Standardized Master Interface (SMI) 
deja integrată. Astfel, reduce costuri
le, crește nivelul de productivitate, 
oferă noi posibilități referitoare la ser
vice și mentenanță, micșorează timpii 
de instalare și de punere în funcțiune și 
înlocuiește cablarea complexă și pa
nourile de comandă care ocupă mult 
spațiu. 

Noile module MVK Pro și IMPACT67 
Pro oferă, pe lângă datele simple de 
proces (I/Os), și date suplimentare de 
diagnoză (tensiune, curent și tempera
tură) pentru respectivele porturi și pen
tru întregul modul. În acest mod, furni
zorii identifică anomaliile și optimizează 
analiza de date a proceselor lor. Dato
rită protocolului IIOT, acest lucru este 
posibil chiar și întrun mod automatizat 
și fără control. 

Porturile A/B integrate sunt atotști
utoare: Fie IOLink, DI, DO, DIO sau o 
combinație dintre acestea – funcționa
rea poate fi ușor parametrizată la fie
care pin. Prin intermediul comutării 
automatice a tensiunilor de alimentare 
este folosită mereu tensiunea de ali
mentare corectă: Alimentarea actua
torilor pentru DO și alimentarea sen
zorilor pentru DI. Dispozitivele cu un 
consum mare de energie servesc di
rect modulul și fără crosalimentare – 
mulțumită alimentării suplimentare cu 
până la 4A pentru fiecare port IO
Link. Cablurile M12 de capacitate 
mare și compacte (codificate L) sunt 
deosebit de rezistente la curent (până 
la 16A per pin). O buclă de alimentare 

cu energie electrică dea lungul a mai 
multor module simplifică instalarea și 
reduce lungimea cablurilor. Carcasa 
din plastic sau metal cu protecție IP67 
face ca modulele master să fie deose
bit de rezistente. 

Modulele de bus de câmp MVK Pro 
și IMPACT67 Pro completează porto
foliul larg de produse IOLink al 
Murrelektronik: de la master la hub, 
convertoare și dispozitive până la teh
nică de conectare. Astfel, furnizorul 
de sisteme oferă tot ceea ce este ne
cesar pentru interconectarea sistemu
lui de control cu nivelul senzor/actua
tor folosind IOLink – coordonate între 
ele, optimizate pentru aplicația re
spectivă și dintro singură sursă. 

Sisteme multifuncționale 
master

Murrelektronik GmbH | Concorde Business Park D2/11 | A-2320 Schwechat
Telefon: +43 1 7064525-0 | Fax: +43 1 7064525-300 | www.murrelektronik.ro | mail@murrelektronik.at

Murrelektronik își extinde portofoliul de produse IO-Link cu modulele IP67 de bus de câmp MVK Pro și 
IMPACT67 Pro: Toate protocoalele uzuale sau folosirea independentă de busul de câmp, curent de ieșire 
la port 4A, diagnoză on-board și carcase robuste.

Modulele de bus de câmp IP67 MVK Pro și Impact67 Pro sunt invenții noi complete  
și extind portofoliul de produse IO-Link al Murrelektronik. Ele oferă, printre altele,  

toate protocoalele uzuale sau folosire independentă de busul de câmp,  
curent de ieșire la port 4A, diagnoză on-board și carcase robuste.
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Sustenabilitatea  
începe cu Green Switch

Programul derulat de Signify este 
corelat cu inițiativa Europeană din 
programul Green Deal, scopul acestui 
program fiind de a ajuta România în 
tranziția către un viitor mai verde, mai 
inteligent pentru generațiile actuale și 
următoare. Ambițiosul proiect urmă
rește să facă din Europa primul conti
nent neutru din punct de vedere cli
matic până în 2050, micșorând 
consumul de energie, sporind eficien
ța și aducând beneficii prin serviciul 
de control inteligent al iluminatului.

Green Deal, Green Switch  
si viitorul sustenabil

Pentru a atinge obiectivul Green 
Deal de neutralitate climatică până în 
2050, sunt necesare reduceri ale emi
siilor în toate sectoarele. De exemplu, 
eficiența energetică combate schim
bările prin reducerea consumului de 
energie. Peste 75% din emisiile de 
gaze cu efect de seră din UE sunt ge
nerate de producția și utilizarea ener
giei. O măsură esențială abordată de 
UE trebuie să fie decarbonizarea sis
temului energetic pentru a atinge 
obiectivele climatice ale Green Deal. 

Eficiența energetică combate 
schimbările climatice prin reducerea 
consumului de energie. Energia nepo
luantă combate schimbările climatice 
prin decarbonizarea energiei folosite. 
Iluminatul stradal ajută la reducerea 
emisiilor de carbon și, în același timp, 
aduce economii semnificative. 

Spre exemplu, în 2006, iluminatul 
bazat pe tehnologii convenționale cum 

sunt lămpile fluoroescente, cu sodiu 
sau incandescente au fost responsabi
le pentru 19% din consumul global de 
energie electrică. Înlocuirea sisteme
lor tradiționale cu becuri LED a scăzut 
până la 13% până în 2018. Continua
rea procesului de „LEDificare” și a 
utilizării tehnologiei IoT o sa ajute la 
scăderea consumului de energie până 
la 8%.

Beneficiile Green Switch în România 

În România, în sectorul rutier și 
stradal, din cele 2 milioane de corpuri 
de iluminat stradal, 25% au fost deja 
modernizate cu tehnologie LED. 
Aceasta se traduce în economii mari 
cum sunt reducerea anulă a consumu
lui de energie electrică cu 739GWh, 
ceea ce înseamnă o reducere de 70%; 
reducerea anulă a costurilor cu ener
gia electrică cu aproximativ 75 milioa
ne de EURO din iluminatul stradal, 
adică o reducere cu acelasi procent și 
reducerea amprentei de carbon cu 
254,283 tone CO2. 

În segmentul clădirilor din sistemul 
de sănătate, dacă din cele 640 de mii 
de corpuri de iluminat convențional, 
sar opta pentru tehnologia LED am 
vedea economii mari cum ar fi reduce
rea anulă a consumului de energie 
electrică cu 194 GWh, adică o reduce
re de 70%, reducere anulă a costurilor 
de energie electrică cu aproximativ 
19,6 milioane de EURO și reducerea 
amprentei de caron cu 66,718 tone 
CO2. 

În ultimul sector vizat de România, 
în sistemul educational, trecerea la 
tehnolgia LED înseamnă nu numai re
ducerea costurilor, ci îmbunătățirea 
considerabilă a condițiilor de învățare. 
Din cele 5 milioane de corpuri de ilu
minat în școlile și universitățile din 
țară, doar 8% dispun de tehnologia 
LED. Schimbarea suplimentară poate 
contribui la reducerea anulă a consu
mului de energie electrică cu 551GWh, 
reducerea anulă a costurilor de ener
gie electrică cu 55,8 milioane de EURO 
și reducerea amprentei de carbon cu 
189.402 tone CO2. 

Green Switch este un proiect 
ambițios, pornit în urmă cu 
doi ani de către Signify la nivel 
global, care și-a propus să facă 
din Europa primul continent 
neutru din punct de vedere 
climatic până în 2050.

Despre Signify
Signify (Euronext: LIGHT) este lider global în domeniul 

iluminatului pentru piața profesională și de consum, care 
utilizează Internetul Lucrurilor. Produsele noastre marca 
Philips, sistemele de iluminat conectat Interact și serviciile 
de date aduc valoare business și transformă viețile 
oamenilor în case, clădiri de birouri și spații publice. Cu 
vânzări de peste 6.9 miliarde de EURO în 2021, avem o 
echipă de aproximativ 37,000 de angajați în peste 70 de țări. 

Exploatăm potențialul extraordinar al luminii pentru a 
îmbunătăți viețile oamenilor. În 2020, compania a atins 
neutralitatea emisiilor de carbon, a fost inclusă în Indicele 
de Sustenabilitate Dow Jones pentru al patrulea an 
consecutive și a fost desemnată Liderul Industriei în 2017, 
2018 și 2019. Știri despre Signify se regăsesc în Newsroom, 
Twitter, LinkedIn și Instagram. Informații pentru investitori 
pot fi găsite pe pagina Investor Relations.

Eficiența energetică este doar 
începutul

Atunci când un sistem de iluminat 
stradal conectat utilizează corpuri de 
iluminat cu LEDuri, orașele pot realiza 
imediat reduceri semnificative ale con
sumului de energie, ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră și ale costurilor 
legate de iluminat  până la 70% față de 
iluminatul convențional. Becurile LED 
consumă cu până la 90% mai puțină 
energie electrică, comparativ cu un bec 
normal. Cu managementul iluminatului 
software bazat pe IoT, aceste economii 
pot depăși 80%, permițând orașelor să 
facă progrese importante în atingerea 
obiectivelor lor de sustenabilitate, eco
nomisind în același timp bani.

Soluția Smart

Prin folosirea iluminatului LED cir
cular și conectat în orașe România 
poate realiza economii extraordinare 
de electricitate. Corpurile noastre 
printate 3D au o amprentă de carbon 
cu 47% mai mică decât modelele tra
diționale și sunt returnate la finalul ci
clului de viață, pentru a fi reciclate și 
printate din noua. Aceasta este una 
dintre soluțiile smart oferite de Signify, 
lider mondial în iluminat. Iluminatul 
circular reduce costurile de întreținere 
cu 60% și generează 0 deșeuri. 

Dacă adaugăm și componenta de 
conectivitate, nu se realizează numai 
economii de până la 80% comparativ 
cu iluminatul convențional, dar se per
mite controlul la distanță și manage
mentul informațiilor în timp real des
pre starea și funcționarea sistemului 
de iluminat, prin funcția de colectare 
și partajare a datelor. 

Tranziția completă la iluminatul cu 
becuri LED în cele trei sectoare, rutier 
și stradal, clădiri deservind sistemul 
de sănătate și segmentul educational, 

putem reduce costurile energetice din 
țară cu până la 150 de milioane de 
EURO anual, o reducere a consumului 
de energie electrică cu 1.484 GWh și 
reducerea amprentei de carbon cu 
510.000 de tone de CO2. 

Green Switch este viitorul, iar gu
vernele trebuie să înțeleagă că viitorul 
stă în soluții smart care economisesc 
energie și reprezință soluții cu adevă
rat sustenabile. Acesta este un mo
ment decisiv pentru România. 

https://www.signify.com/ro-ro/sustainability/green-switch
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VARIODYN® ONE – cel mai nou  
și performant sistem Honeywell  

de adresare publică și alarmare vocală
Honeywell a lansat recent noua platformă globală de notificare de ultimă generație, VARIODYN® ONE, 
concepută pentru a spori capacitățile de comunicare vocală în interiorul clădirilor, cu scopul de a 
îmbunătăți răspunsul în situațiile de urgență și la anunțurile publice generale.

VARIODYN® ONE oferă instalato
rilor, operatorilor de sistem și pro
prietarilor de clădiri noi soluții, teh
nologii, caracteristici și valoare, 
precum:

 Designul sistemului
VARIODYN® ONE este un sistem 

de adresare publică și alarmare voca
lă (PA/VA) bazat pe comunicație IP 
care oferă utilizabilitate și perfor
manțe acustice excepționale pentru a 
răspunde necesităților operaționale 
și de siguranță ale unei clădirii. Aces
ta prezintă un design compact cu mo
dule de extensie pentru o eficientiza
re cât mai mare a costurilor. 

Controlerele inteligente de rețea (INC) 
funcționează ca matrice audio cu 
până la opt canale de amplificare de 
500 W și cu până la 48 de linii de di
fuzoare. Eficientizarea costurilor este 
asigurată prin posibilitatea de echi
pare cu numărul efectiv necesar de 
module cu câte 8 linii de difuzoare. 
Sistemul VARIODYN® ONE este com
plet scalabil prin Ethernet, conectând 
mai multe INC din diverse locații, în 
funcție de necesitățile proiectului. Fi
ecare INC poate conține porturi pen
tru consolele de apel, intrări și ieșiri 
analogice audio sau o interfață DAN
TE și este echipat cu o memorie flash 
securizată pentru cinci ore de mesaje 

de alarmare, anunțuri sau muzică de 
fundal.

 Amplificatoarele sistemului
Soluția unică și brevetată de power 

sharing oferă flexibilitatea de a aloca 
dinamic puterea pe fiecare canal al 
unității cu multiple canale, permițând 
în același timp ca un canal să fie utili
zat ca amplificator de rezervă pentru 
celelalte. Sursa de alimentare certifi
cată EN 544 având unitate de încăr
care a acumulatoarelor alimentează 
și INC. Acest lucru reduce semnifica
tiv costurile de sistem, eliminând ne
cesitatea unei unități de alimentare 
separate în dulapul de echipamente.

 Consolele de apel
Atât VARIODYN® DCS Plus, cât și 

consolele de apel ETCS sunt monito
rizate constant și certificate EN 5416 
ca și console de apel pentru alarma
re, dispunând de alimentare redun
dantă și o interfață audio/de comuni
cație. Pe lângă faptul că poate utiliza 
butoanele DCS Plus, VARIODYN 
ETCS este o consolă de apel multi
media fiabilă cu interfață Ethernet, cu 
ecran tactil mare și color, cu funcțio
nalități liber programabile, cu liste de 
redare și cu port USB. 

 Comunicație, interfețe
VARIODYN® ONE utilizează proto

coale audio comune care să permită 
integrarea mai ușoară a altor sisteme 
locale, precum DANTE A/V și comu
nicația SIP, fără componente har
dware suplimentare și fără probleme 
de tip handshake. Este disponibilă 
funcția de Power over Ethernet (PoE), 
precum și conexiuni redundante ale 
rețelei sistemului ale consolelor de 
apel. Cablarea sistemului, bazată pe 
coduri de culoare garantează o asam
blare fără erori și reduce semnificativ 
timpul de instalare.

 Mărimea sistemului, arhitectura
VARIODYN® ONE își extinde și 

mai mult capacitățile față de genera
țiile de sisteme anterioare pentru a 
răspunde cu succes provocărilor 
apărute chiar și în cele mai pretenți
oase proiecte: până la 3.200 de am
plificatoare, 3.200 de console de 
apel, 19.200 de linii de difuzoare și 
peste 120 de fluxuri audio simultane. 
Arhitectura sistemului și topologia 
de rețea sunt nerestricționate, res
pectând prescripțiile privind rețeaua 
Ethernet.

 Sursa de alimentare
Sistemul este compatibil atât cu 

dulapurile de sistem mari, cât și cu 
cele mici pentru a ajuta clienții la op
timizarea costurilor. Unitățile PSU 
1UI/2UI de mare putere, certificate 
EN 544, oferă suficientă putere și 
capacitate a acumulatoarelor conec
tate pentru alimentarea întregului du
lap VARIODYN® ONE având un nu
măr ridicat de kilowați de putere 
audio. Pentru dulapurile de sistem 
mai mici, amplificatoarele oferă un 
modul integrat de alimentare și de în
cărcare a acumulatoarelor.

  Configurare, management, 
integrare

Instrumentul de configurare și sof
twareul de management VARIODYN 
ONE sunt construite pe platforma 
Honeywell Connected Life Safety 
Services (CLSS), care permite inte
grarea perfectă a sistemelor de de
tectare a incendiului Honeywell și o 
interfață de utilizator comună, facili
tând conectarea sistemului PA/VA la 
sistemul de detectare și de alarmare 
la incendiu Honeywell. De asemenea, 
platforma CLSS permite tehnicienilor 
să petreacă mai puțin timp la fața lo
cului pentru instalarea, punerea în 
funcțiune și mentenanța sistemului. 

 Fiabilitate, redundanță
VARIODYN® ONE prezintă toleran

ță la erori din mai multe puncte de 
vedere datorită arhitecturii sale dis
tribuite pentru controlere, a suprave
gherii tuturor conexiunilor/compo
nentelor sistemului, a separării 
completate a canalelor de amplifica
re, a conexiunilor redundate ale rețe
lei și ale consolelor de apel. Arhitec
tura sistemului și soluțiile adoptate 
depășesc cu mult cerințele minime de 
imunitate la defecte ale sistemelor VA 
stabilite în standardele EN 54. 

  Securitate cibernetică, 
conformitate

VARIODYN® ONE a fost dezvoltat 
ținând cont de cerințele stricte privind 
securitatea cibernetică a proiectelor 
de infrastructură critică și a fost pro
iectat printro abordare de tip secu
ritybydesign. Toate fluxurile de 
transmsiie a datelor și de redare audio 
sunt criptate, iar firmwareul sistemu

lui este protejat prin bootare securiza
tă. De asemenea, sistemul îndeplineș
te cerințele standardelor EN 5416/4 
și ale normei de calitate TÜV Rhein
land, fapt care confirmă că siguranța, 
calitatea și performanțele ridicate ale 
produsului depășesc cerințele minime 
ale standardului EN 54.

 Proiecte-țintă
VARIODYN® ONE poate fi baza 

unei game largi de aplicații, incluzând 
domenii precum cel al transportului, 
industrial, ospitalității, de sănătate, 
comercial și educațional. El oferă 
scalabilitate, performanțe tehnice și 
versatilitate și poate fi utilizat ca un 
sistem de alarmare vocală (VA) pen
tru evacuarea efectivă a clădirii sau 
ca sistem de adresare publică (PA) 
pentru anunțuri punctuale sau muzică 
de fundal. 

Fiind un sistem fiabil, scalabil, efi
cient din punct de vedere al costurilor 
și putând fi utilizat în proiecte de di
verse mărimi și cu niveluri variate de 
complexitate datorită versatilității 
sale, VARIODYN® ONE se află în to
pul clasamentului de sisteme globale 
PA/VA oferite de Honeywell.

Scanați codul QR 
pentru a viziona un 
scurt videoclip și 
pentru a descărca 
broșura Honeywell cu 
mai multe informații.

Honeywell Life Safety Romania SRL
www.hls-romania.com

hls-romania@honeywell.com
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The Evolution Of Smart

Classe 300EOS with Netatmo este noua unitate video internă conectată pe 2 fire/Wi-Fi 
cu asistent vocal Amazon Alexa încorporat. Folosind aplicația Home + Security, pe lângă 
apelurile video, este posibilă și gestionarea dispozitivelor din gama de securitate Netatmo, 
creând un sistem de securitate inteligent, simplu și rapid.

Aparatul PVM210 este un instru
ment de buzunar care are incluse atât 
funcția de detecție cât și de măsurare 
a luminii solare întro singură unitate 
care permite utilizarea cu o singură 
mână, ideal pentru lucrul la înălțime 
și pe acoperișuri înclinate. Unitatea 
are un afișaj de 3¾ cifre și un dome
niu maxim de 1999 W/m2. Funcția 
HOLD permite măsurarea ușoară a 
energiei solare.

Al doilea aparat din trusa de test, 
cleștele ampermetric DCM340, oferă 
inginerului sau tehnicianului de test o 
opțiune de verificare a curentului de 
scurtcircuit declarat de către produ
cătorul panoului fotovoltaic, conform 
cerințelor standardelor publicate. În 
plus, acest clește oferă opțiunea de a 
măsura curentul din fiecare „șir” pe o 
matrice de panouri fotovoltaice mai 
mare, fără deconectarea cablurilor.

În plus față de cablurile de test sili
conice furnizate cu DCM340 sunt in

cluse în PVK330 două perechi de ca
bluri de test speciale pentru instalațiile 
fotovoltaice. Prima pereche de cabluri 
constă din cabluri de test de 1,3 m ter
minate la fiecare capăt cu conectori 
standard de 4 mm, în timp ce celelalte 
capete sunt terminate cu conectorul 
panoului solar de tip MC4. În cazul în 
care sunt montate panouri care utili
zează conectori MC3, pentru confor
tul măsurătorii este furnizată și o pere

che de cabluri adaptoare de la MC3 la 
MC4 de 0,2 m. 

Această trusă de test asigură în 
principal determinarea unghiului de 
incidență și poziționarea optimă a pa
nourilor fotovoltaice, precum și pune
rea în funcțiune optimă prin  măsurarea 
mărimilor electrice critice din întreaga 
instalație ca și ulterior intervenții de 
diagnosticare și service împreună cu 
alte testere electrice Megger.

 PVK330  
– Trusă de test panouri fotovoltaice

La instalarea, punerea 
în funcțiune și testarea 
unei instalații de panouri 
fotovoltaice este nevoie de 
instrumente suplimentare care 
să însoțească echipamentele 
de test obișnuite ale 
electricianului, cum ar fi 
testerele multifuncționale 
Megger MFT1730 și 
MFT1835. Trusa fotovoltaică 
Megger PVK330 oferă 
această instrumentație 
suplimentară sub forma unui 
aparat de măsură a luminii 
incidente PVM210, un clește 
ampermetric DCM340 cu 
domeniu de curent de 600 A 
cc/ca și un kit de cabluri de 
test speciale. Pentru a oferi o 
depozitare ușoară a kit-ului 
fotovoltaic, este inclusă și o 
husă prevăzută cu fermoar.

Megger Germany GmbH
Reprezentanță în România: info.ro@megger.com, ro.megger.com
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LEGRAND, ÎMPREUNĂ CU BTICINO, 
REVOLUȚIONEAZĂ INTERFONIA CONECTATĂ, 
PENTRU O LOCUINȚĂ MAI SIGURĂ 
ȘI MAI INTELIGENTĂ.

Classe 300EOS 
with Netatmo, 
primul videointerfon 
conectat cu asistent 
vocal integrat 
Amazon Alexa.

BTicino prezintă Classe 300EOS with Netatmo, un interfon conectat revoluționar 
al cărui nume, The Evolution Of Smart, înglobează în sine progresul complet în 
domeniul soluțiilor pentru locuința conectată, pe care BTicino le-a dezvoltat în 
ultimii ani.
Classe 300EOS with Netatmo este primul videointerfon conectat, pe 2 fire/Wi-Fi 
cu asistent vocal Amazon Alexa încorporat, a cărui gestionare este totală, fie prin 
aplicația dedicată, fie prin comenzi vocale.
Datorită acestei caracteristici tehnologice unice, care combină toate funcțiile unui 
interfon cu posibilitatea de comandă vocală, experiența utilizatorului se extinde 
spre noi orizonturi. 
Noul videointerfon conectat BTicino îți permite cu adevărat să gestionezi toate 
funcțiile tradiționale ale videofoniei (de exemplu, deschiderea unei porți) prin 
intermediul comenzilor vocale și să profiți din plin de toate celelalte funcții 
numeroase Amazon Alexa, integrate într-un sistem BTicino, precum controlul 
iluminatului, al prizelor și al storurilor. Videointerfonul devine astfel centrul de 
control al locuinței inteligente. 
Și, ca extensie suplimentară, ai posibilitatea în plus de a gestiona dispozitivele din 
gama de securitate Netatmo (de exemplu, camerele Wi-Fi), realizând astfel un 
sistem de securitate simplu și inteligent. 

Schimbă-ți percepția asupra videointerfonului.

DESIGN 
INOVATOR

Classe 300EOS with 
Netatmo se caracterizează 
printr-un design vertical și 
ultra-subțire, iar forma sa 
ușor arcuită îi conferă un stil 
absolut elegant și distins. 
Noul videointerfon conectat 
înglobează tot ce este mai 
bun din estetică, tehnologie, 
funcționalitate și ușurință a 
utilizării.

COMENZI 
FULL TOUCH

Este prevăzut cu un ecran 
tactil color, vertical, de 
5 “ și asigură funcția de 
recunoaștere facială. Aceste 
caracteristici, precum și 
funcția de centrare automată 
a persoanei pe ecran și 
posibilitatea de vizionare în 
format landscape (funcție 
care poate fi activată cu o 
simplă atingere) garantează 
o vizualizare perfectă.

INTERACȚIUNE 
INTUITIVĂ

Interacțiunea cu Classe 
300EOS with Netatmo este 
extrem de simplă și intuitivă. 
Interfața sa, inspirată de 
cea a smartphone-urilor 
și concepută pentru a 
fi utilizată de oricine, 
este destinată ghidării 
utilizatorului, furnizându-i 
imediat informații și sugestii.

PREMIUL 
IF DESIGN AWARD

Tehnologia, cercetarea și 
design-ul se află printre 
caracteristicile care au 
permis Classe 300EOS with 
Netatmo să figureze printre 
laureații ediției 2021 a 
iF DESIGN AWARD, un 
premiu de renume mondial 
care, anul trecut, a cunoscut 
un aflux de peste 10.000 de 
candidaturi. 

Control 
de pe smartphone

Control 
vocal

Smart 
Home

Sistem de 
videointerfonie

Securitate 
inteligentă



UNITATE VIDEO INTERNĂ CONECTATĂ

CONFIGURARE 
SIMPLIFICATĂ

Pentru a putea începe 
să utilizezi Classe 
300EOS with Netatmo, 
operațiunile care trebuie 
efectuate sunt deosebit de 
simple. Utilizatorul poate 
efectua configurarea de 
pe smartphone-ul său, 
descărcând aplicația 
dedicată Home+Security 
(disponibilă atât pentru iOS, 
cât și pentru Android) și 
urmând procedura ghidată 
care permite asocierea 
cu Classe 300EOS, prin 
intermediul unui Cod QR.

COMANDĂ 
VOCALĂ

Noul interfon conectat 
BTicino este primul 
care dispune de Alexa, 
o caracteristică ce 
face posibilă operarea 
prin comandă vocală a 
dispozitivului. 
Classe 300EOS with 
Netatmo este prin urmare 
un adevărat hub care 
permite 
gestionarea funcțiilor 
inteligente ale locuinței. 
În afară de gestionarea 
funcțiilor videofonului, este 
posibilă interacțiunea cu 
toate funcțiile tradiționale ale 
asistentului vocal Amazon 
Alexa: ascultarea playlist-
urilor muzicale, reglarea  
ceasului electronic și a 
alarmelor, solicitarea orei 
exacte sau a informațiilor 
meteo sau primirea de 
informații cu privire la trafic 
și alegerea unui itinerariu de 
urmat. 

APLICAȚIA 
HOME + SECURITY

Prin utilizarea aplicației 
Home+Security pe un 
smartphone, ai posibilitatea 
de a avea acces rapid la toate 
funcțiile videointerfonului 
și la funcțiile de securitate, 
de acasă sau din altă parte: 
să răspunzi la apeluri, să 
activezi sistemul de blocare 
pentru a deschide și pentru 
a închide poarta, precum 
și să vizualizezi imaginile 
de pe camerele inteligente 
Netatmo din exterior și din 
interior. Dacă sunt observate 
mișcări sau o intrare 
prin efracție, dispozitivul 
transmite alerte și notificări 
și activează alarma, 
permițând astfel să dispui 
de un sistem de securitate 
inteligent, simplu și rapid. 

FUNCȚII, UTILIZARE ȘI COMENZI SMART 

INSTALAREA 
STANDARD PE 2 FIRE

Instalarea Classe 
300EOS with Netatmo se 
efectuează în conformitate 
cu procedurile obișnuite 
de instalare pe 2 fire, fără 
complicațiile specifice 
configurării unei rețele 
Ethernet. 

CONFIGURARE SIMPLĂ 
ȘI INTUITIVĂ

Nu ai nevoie de cunoștințe 
informatice pentru 
configurare.
Este suficientă configurarea 
parametrilor tradiționali ai 
sistemului pe 2 fire 
(adrese SCS ale postului 
extern, ale postului intern 
etc.). Toate configurațiile 
rețelei Wi-Fi și ale aplicației 
sunt gestionate în mod 
autonom și intuitiv de 
către utilizatorul final, prin 
aplicația Home+Security.

GARANȚIA 
COMPATIBILITĂȚII

Classe 300EOS with 
Netatmo este complet 
compatibil cu Classe 300X, 
Classe 100X și cu toate 
dispozitivele BTicino care 
folosesc tehnologia pe 2 
fire. Această caracteristică 
garantează pentru clienții 
care doresc un upgrade 
simplu și fără nicio 
intervenție.

POTRIVIT PENTRU TOATE 
MEDIILE REZIDENȚIALE 

ADAPTAT ORICĂRUI MEDIU 
REZIDENȚIAL 
Classe 300EOS with 
Netatmo este potrivit 
oricărui tip de locuință, 
locuințe individuale și 
cu două familii, în care 
poate fi creat un sistem 
de securitate inteligent și 
simplu, integrând camere 
Netatmo în soluțiile 
destinate coproprietarilor, 
unde sistemul poate fi 
instalat la nivel local și 
configurat mai departe de 
către utilizatorul final. 

INSTALARE

Schimbă-ți percepția asupra videointerfonului.
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Control
 vocal

Smart 
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Varietate mare de utilizări,  
selecție simplă

Cu portofoliul FireBox de la OBO, 
conductorii și cablurile electrice rele
vante pentru siguranță sunt conectate 
sigur împotriva incendiilor. FireBox 
este aprobat pentru menținerea în 
funcțiune a sistemului electric con
form DIN 4102 partea 12. Elementul 
central este clema de racordare din 
ceramică din interior care garantează 
o legătură mecanică și electrică sigură 
în caz de incendiu. Portofoliul oferă 
soluția potrivită pentru fiecare dome
niu de utilizare și pentru toate situațiile 
de utilizare.

Prezentare generală  
a avantajelor FireBox

 Executat din termoplast fără ha
logeni: materialul fără halogeni împie
dică formarea de gaze nocive în caz de 
incendiu.
 Clasă de protecție IP66: FireBox 

este deosebit de robust și rezistent.
 Poate fi instalat rapid și ușor.
 Portofoliu clar pentru o selecție 

simplă și o varietate mare de utilizări.
 Fixare pe jgheaburi pentru ca

bluri, poduri de cabluri și jgheaburi din 
sârmă cu plăci de montaj universale.

Clema de racordare din ceramică  
ca element central al Firebox

Elementul central al FireBox este 
clema de racordare din ceramică. 
Aceasta este alcătuită din materiale 
ceramice rezistente la temperaturi în
alte și este disponibilă ca o clemă sim
plă și dublă, precum si ca o clemă 
pentru tehnica de date. Este baza unei 
legături mecanice și electrice sigure și 
previne în mod fiabil un scurtcircuit în 
caz de incendiu. Este ținută în mod fi
abil în poziție prin cleme de suspensie. 
În combinație cu carcasa termoplasti

că formează un important sistem veri
ficat din punct de vedere al tehnologiei 
de protecție împotriva incendiilor. 

Diversele dimensiuni ale dozelor de 
derivație sunt adaptate la secțiunile 
nominale respective ale clemelor: Fi
reBox T100 pentru o secțiune trans
versală a cablului de 6 mm2, T160 
pentru 10 mm2 și T250 pentru 16 mm2. 
Ca variantă goală, FireBox T350 oferă 

și mai mult spațiu pentru echiparea cu 
diferite cleme. Datorită unităților de 
cleme montate în diagonală, există în
totdeauna suficient spațiu de cablare. 
Execuția cu cleme duble permite ra
mificarea diferitelor secțiuni transver
sale ale conductorilor în caz de nece
sitate. O astfel de ramificație poate fi 
asigurată printrun suport separat 
pentru siguranțe.

FireBox - Noua gamă  
de doze de derivație 

Portofoliu clar: FireBox-ul potrivit 
pentru fiecare domeniu de utilizare

FireBoxul este disponibil în diferite 
variante care acoperă în mod fiabil fi
ecare domeniu de utilizare și toate 
aplicațiile. Structurarea clară în doar 6 
grupuri de produse face deosebit de 
simplă selecția FireBoxului potrivit. 
Elementele de fixare exterioare practi
ce, garniturile de etanșare moi, 
preconfecționate și accesoriile cu
prinzătoare permit o montare rapidă, 
simplă și în conformitate cu aprobările 
a FireBoxurilor. Execuțiile închise cu 
elemente de fixare Vă oferă, de ase
menea, posibilitatea de confecționare 
liberă.

Privire de ansamblu  
asupra variantelor FireBox

 FireBox cu cleme simple pentru 
conectarea cablurilor de securitate.
 FireBox cu cleme duble pentru 

conectarea și ramificarea cablurilor de 
securitate.
 FireBox pentru tehnica datelor – 

clemele ceramice sunt aliniate aici 
pentru conectarea în perechi a cablu
rilor de date, clemelor cu protecția fi
relor inclusă.
 FireBox închis și gol – cu șină de 

susținere și element de fixare exterior 
din oțel inoxidabil, pentru asamblare 
liberă.
 FireBox cu un suport pentru si

guranțe: pentru asigurarea unei rami
ficații, cu cleme simple și duble.

 FireBox cu două suporturi pentru 
siguranțe: pentru asigurarea a două 
ramificații, cu cleme simple și duble.

Menținerea în funcțiune  
a sistemului electric

Menținerea în funcțiune a siste
mului electric reprezintă de fapt so
luția profesională de alimentare a 
consumatorilor vitali. Întreținerea 
funcțiilor electrice este esențială în 
toate con strucțiile în care sunt pre
zente multe persoane, cum ar fi: spi
tale, hoteluri, unități de învățământ 
etc. Menținerea funcției există atunci 
când alimentarea cu energie electri
că nu este întreruptă în timpul unui 
incendiu. De exemplu, cu cât ilumi

natul de urgență și ventilația funcțio
nează în continuare pentru mai mult 
timp în caz de incendiu, cu atât este 
mai mare șansa de a salva viețile 
omenești și bunurile materiale. O 
componentă esențială în instalarea 
sistemelor de menținere în funcțiune 
este conectarea și ramificarea cablu
rilor de siguranță în dozele de deri
vație a cablurilor corespunzătoare. 
În acest scop și pentru acest scop 
OBO a dezvoltat FireBox. 

Aflați mai multe detalii despre 
menținerea în funcțiune a sistemului 
electric și alte sisteme de protecție în 
caz de incendiu din informațiile noas
tre privind instalațiile de protecție la 
foc, informații pe care le găsiți ac
cesând pagina noastră: www.obo.ro.

Soluții versatile pentru conexiuni testate la foc
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Peste 90 de produse de iluminat noi de la Ansell Lighting, 
prin Consolight, unic distribuitor în România

S15 ESTE AICI!

Puteți solicita detalii pentru 
produsele din catalogul S15 al 

Ansell Lighting și le puteți comanda 
la comenzi@consolight.ro

www.consolight.ro

1. ERGO ECO
Eficiență energetică ridicată. Alegeți lumina care vi se potrivește! ERGO ECO este destinat 
segmentului rezidential, instituțiilor publice, în zonele office și HoReCa. 

Practic și ușor de instalat. Design-ul este unul minimalist, iar driver-ul este echipat cu 
terminale de tipul loop-in și loop-out, pentru usurința și viteza de instalare. Precablarea cu 
200 mm de cablu contribuie la montarea sa usoară.

Ansell Lighting și Consolight, distribuitor unic în România al soluțiilor de TOP oferite de producatorul nr. 1 din Marea Britanie, 
anunță: S15 este aici! La implinirea a 30 de ani de activitate, Ansell Lighting oferă pieței un nou catalog cu peste 90 de produse 
noi sau îmbunătățite, potrivite oricărui proiect de iluminat din segmentele: office, retail, HoReCa, industrial, producție precum și 
din cel rezidențial.
Specialiștii Consolight vă raspund în cel mai scurt timp cu toate detaliile tehnice de care aveți nevoie, cu servicii complete si 
solutii optime, pentru o experiență perfectă în proiectele derulate. Lansarea catalogului S15 în Romania a avut loc la începutul 
lunii mai, atât pentru echipa Consolight, cât și pentru clienții companiei (revânzatori, arhitecți, proiectanți, dezvoltatori). 

3. THUNDER ECO
LED ultra-performant, rezistent, durabil. Thunder ECO reprezintă produsul optim pentru 
aplicațiile industriale, hub-uri logistice și zone auxiliare. De ce?
– datorită tehnologiei LED ultra-performante;
– pentru că este robust și non-coroziv;
– multumită instalării usoare și accesoriilor incluse;
– pentru gradul său de protecție IP65.
Soluția este una completă, livrându-se împreună cu clemele de montare versatile din oțel 
inoxidabil, ce pot fi amplasate de-a lungul corpului de iluminat.

2. ECOLINE LED
Simplu. Versatil. Premium. Uniformitate excelentă. 
Corpul de iluminat asigură vizibilitatea detaliilor ce fac diferența. 
Principalele avantaje:
– economic energetic, datorită tehnologiei LED;
– lumina uniformă, multumită policarbonatului cu transmitere ridicată;
– simplu și versatil, deoarece selectorul CCT permite reglarea temperaturii de culoare între 
3000K, 4000K și 6500K;
– ușor de instalat, fiind preclabat la 600mm.
ECOLINE LED BATTEN este dedicat segmentului industrial, depozitelor și zonelor auxiliare.
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Un exemplu de astfel de produs este cablul PX0840/
B/2M00. Este prevăzut cu USB tip A pentru conectare în
trun mediu sigur și USB tip B cu o mufă sigilată IP68. Filetul 
intern utilizat pe carcasa conectorului permite fixarea prizei 
împotriva deconectării și protejează împotriva pătrunderii 
apei și a particulelor de praf.

O altă soluție, așa cum sa menționat în paragrafele an
terioare, este un cablu terminat cu un conector cu patru 
pini. Un astfel de produs este PX0843/A BULGIN. Pe o par
te există un conector USB de tip A cu ORing și conexiune 
filetată, iar pe cealaltă parte există un bloc electric cu patru 
pini în care se introduc firele cablului electric. 

Conectori Bulgin Buccaneer – o soluție pentru cei mai 
exigenți clienți

Indiferent de condițiile de mediu în care funcționează 
mașinile, conectorii fixați corespunzător vor asigura o func
ționare sigură și fără probleme, iar varietatea de combinații 
vă va permite să alegeți tipul și tipul de conexiune necesară. 
Certitudinea unei fabricări fiabile și respectarea parametri
lor de rezistență necesari ai conectorilor Bulgin sunt confir
mate de atestări și standarde, aprobate de organisme de 
inspecție externe specializate.

Text elaborat de Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
The original source of text: https://www.tme.eu/ro/news/

library-articles/page/45314/conectori-usb-bulgin-bucca-
neer-calitate-fiabila-a-conexiunii/ 

Conectori fiabili, instalații sigure

Întro epocă de dezvoltare tehnologică constantă, cere
rea de bunuri de bază, printre care se numără fără îndoială 
și energia electrică, este în creștere. Continuitatea accesului 
la alimentarea cu energie electrică este de o importanță ca
pitală în unitățile industriale sau în clădirile de birouri. Dez
voltarea tehnologiei face ca și calitatea transmisiei de date 
să fie la fel de importantă. Fiabilitatea unei instalații și, prin 
urmare, funcționarea mașinilor și echipamentelor individu
ale și, în cele din urmă, a unor întregi linii de producție, este 
afectată în mare măsură de calitatea materialelor și a com
ponentelor utilizate. Trebuie remarcat faptul că, din cauza 
naturii muncii, condițiile cu care se confruntă aceste ele
mente sunt adesea departe de a fi favorabile. De exemplu, 
parcurile eoliene situate în zone maritime, care sunt extrem 
de corozive, sau echipamentele care lucrează pe un șantier 
de construcții, cu praf, șocuri și vibrații puternice.

Deci, cum se realizează conexiunile de instalare care vor 
fi supuse acestor încercări? Cu acest răspuns vine compa
nia Bulgin, care oferă o gamă largă de conectori Buccaneer 
pentru aplicații speciale.

Bulgin – calitatea transmiterii semnalului în condiții 
nefavorabile

Lider în fabricarea de conectori pentru medii solicitante, 
marca Bulgin oferă o gamă de articole care îndeplinesc ce
rințele stricte de rezistență la apă, foc și praf. Siguranța 
unei instalații bazate pe tehnologiile Bulgin nu este compro
misă atunci când este expusă la jeturi puternice de apă cal
dă sau atunci când funcționează în medii foarte saline. Pro
ducătorul își supune conectorii la teste riguroase efectuate 
de organisme acreditate, care testează produsele pentru 
solicitări de mediu foarte severe în condiții adecvate. Pro
prietățile de rezistență a îmbinărilor menționate mai sus 
sunt confirmate de următoarele standarde:

 Standardul IP68 confirmă faptul că respectivul conec
tor este protejat împotriva pătrunderii particulelor de praf 
și a apei. Testul de etanșeitate constă în scufundarea ele
mentului de testare în apă la o adâncime de 10 m și, după 
o perioadă de 14 zile, inspectarea acestuia pentru a verifica 
dacă este uscat în interiorul îmbinării, apoi scufundarea la o 
adâncime de 100 m și inspectarea acestuia după 12 ore;
 Standardul IP69K – nivel de siguranță care asigură re

zistența la acțiunea unui curent puternic de apă caldă;
 Norma UL 94 – este responsabilă pentru confirmarea 

incombustibilității produselor oferite;
 Norma EN60068-2-52 – se referă la rezistența conec

torului la un mediu foarte salin.

Construcția conectorilor Bulgin Buccaneer

Îndeplinirea cerințelor de mai sus este posibilă datorită 
construcției corespunzătoare a conectorilor. Datorită utili
zării unei garnituri de etanșare ORing și a unui capac de 
etanșare, precum și a unui corp etanș cu filet care poate fi 
înșurubat pe dispozitivul alimentat, conexiunea este prote
jată 100% împotriva pătrunderii particulelor. Cu toate aces
tea, pentru produsele din gama de produse incombustibile, 
producătorul folosește materiale incombustibile și neinfla
mabile de primă clasă.

Conectori USB și mini USB de la Bulgin

Toate produsele din gama USB Buccaneer sunt clasifica
te IP68 pentru durabilitate. Gama largă include cele mai 
populare trei tipuri de conectori: USB A, USB B, mini USB B 
și USB C. Cablurile sunt vândute în diferite configurații, în 
funcție de nevoile fiecărui consumator, și astfel cablul poa
te conecta atât prize cât și mufe. Unul sau ambele capete 
ale cablului pot fi sigilate. Priza poate avea atât filete exter
ne, cât și interne. De asemenea, terminarea cablului este 
prevăzută cu un bloc electric cu patru sau cinci pini. 

Conectori USB Bulgin Buccaneer 
– calitate fiabilă a conexiunii

Conectori etanși și rezistenți pentru transmiterea datelor.
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Energia și informațiile ajută 
comunitățile să se dezvolte. 
De aceea este important ca 
acestea să fie întotdeauna 
disponibile și să fie furnizate 
în mod eficace, eficient și 
sustenabil.

Contactați-ne pentru detalii: 
Prysmian Cabluri și Sisteme S.A. 
Tel.: +40 329 406633
E-mail: infocables-ro@prysmiangroup.com 
www.prysmiangroup.ro

CENTRE R&D 
ÎN LUME

140
ANI DE 
EXPERIENȚĂ

25

Prysmian Group este liderul mondial 
în industria cablurilor și sistemelor 
de energie și telecomunicații. Cu o 
experiență de 140 de ani, Grupul este 
puternic poziționat pe piețe de înaltă 
tehnologie și oferă cea mai largă 
gamă posibilă de produse, servicii, 
tehnologii și know-how.

Catalog online disponibil 24/7
Chiar și în cazul unui program de lucru flexibil  
sau la ore diferite, produsele noastre sunt ușor  
de accesat oricând aveți nevoie cu doar câteva 
click-uri. Completat cu toate datele relevante  
despre cablurile noastre, catalogul web este  
cel mai bun prieten al vostru. 

www.ro-catalogue.prysmiangroup.com

Aplicația CableApp
O soluție profesională pentru selectarea 
precisă și eficientă a cablurilor electrice 
potrivite.

www.cableapp.com

Surse de energie 
regenerabilă

Cabluri pentru 
turbine eoliene

Cabluri utilizate în 
parcuri solare

În calitate de lider mondial în cabluri speciale pentru 
turbine eoliene, Prysmian Group oferă una dintre cele 
mai cuprinzătoare game de produse din lume pentru 
generatoare de energie eoliană:

• Cabluri de medie și înaltă tensiune pentru clase de 
tensiune de putere de la 6 kV până la 66 kV – optimizate 
pentru tensiuni de răsucire în turnurile eolienelor la 
temperaturi de până la -40°C.

• Cabluri de joasă tensiune, de ex. pentru conexiunea 
de la generator la transformator în josul turnului. 

• Cabluri de control din cupru și cabluri de date cu fibră 
optică pentru utilizare în instalații fixe și flexibile. 

• Seturi și soluții de cabluri personalizate pentru 
infrastructura parcului eolian

• Accesorii și componente Click-Fit® care permit o 
ușurință și o viteză de asamblare optimă, fiabilitate 
maximă și funcționare fără întreținere, prin căi de 
cabluri pregătite din fabrică (identice).

TECSUN (PV) – singurul cablu fotovoltaic 
certificat de VDE acc. conform EN 50618 la nivel 
mondial. Radiațiile UV, umiditatea și variațiile de 
temperatură pot face ca cablurile fotovoltaice să 
devină poroase în timp. TECSUN (PV) garantează 
o protecție de înaltă calitate și pe termen lung 
împotriva defecțiunilor datorită unui strat dublu de 
izolație HEPR pe bază de cauciuc și înveliș exterior 
EVA. Cablurile noastre fotovoltaice sunt potrivite 
pentru instalarea subterană din 2003 - fără a avea 
vreun singur incident de izolație. În plus, cablul 
TECSUN (PV) -S3Z2Z2-K pentru invertoare centrale 
are o rezistență crescută la temperatura de 120°C.



 Conectarea este simplă, nu sunt 
necesare scule (ToolFree).
 Accesorii de montaj incluse
 Durata de viață este de 50.000h 

L80/ B10@25°C sau 70.000h L70/
B50@25°C.
 Număr de cicluri PornitOprit: 

100.000. 
 Garanție 5 ani.
 Robuste si durabile: IK08
 CRI ≥80  indice de redare a cu

lorilor foarte bun, apropiat de spec
trul luminii naturale
 Grupa de risc fotobiologic RG0
 Certificare CE/CB/ENEC/TÜV 

SÜD/EAC/RoHS
 Functionare in in regim nominal la 

temperaturi ambientale 25° la +40°C

 Curbele fotometrice ale apara
telor de iluminat LEDVANCE sunt 
disponibile în Dialux® și Relux®.

Mai multe detalii și informații:  
https://www.ledvance.com/

Domenii de utilizare si alegerea 
solutiei potrivite:

 Aplicatii de interior si exterior,
 Hale Industriale si comerciale 
 Zone publice, parcari subterane si 

supraterane
 Coridoare, casa scarii, subsoluri
 Zone cu umiditate excesiva – 

spalatorii auto, zone expunere 
continua la stropire cu apa

LEDVANCE: protecție, 
performanță și versatilitate

In aceasta editie iti aducem informatii despre noile generatii de aparate liniare Ledvance cu PROTECTIE LA 
UMEZEALA generatia 2, iluminat de siguranta si despre produse noi si performante in categoria ILUMINAT 
PERIMETRAL general.

Protecția la umezeală

Proiectoarele Floodlight AREA ASYM 48 X 92 

Damp-proof Generația 2  
– Aparate de iluminat cu protecție  
la apă și praf IP65 

Destinate aplicațiilor speciale din 
industrie si iluminat in cladiri si in ex
teriorul acestora.

Aspectului exterior liniar și suplu i 
se adaugă și eficacitatea luminoasă 
ridicată, de pana la 138 lm/W. 

Gama cuprinde 2 modele cu lun
gimi de:
 1200 mm ( 2400 lm și 4.400 lm) 

cu puteri de la 18W la 32W

 1500 mm (3500 lm și 11.000 lm) 
cu puteri de la 26W la 81W
 Variante cu KIT DE EMERGENTA 

pentru toata gama de puteri (inclusiv 
pentru 81W) cu test automat al functi
ei de incarcare/descarcare a bateriei
 Variante cu driver DALI2 pentru 

puteri pana la 58W inclusiv (8000 lm)
Temperaturi de culoare disponibi

le: 3000K, 4000K si 6500K
Instalarea este facilă (prin bride de 

inox si carlige) si poate fi facuta apa
rent, sau suspendat 
 terminalele se pot conecta indi

vidual sau din unul în celălalt (preca
blare throughwiring din construcție), 
fără a fi necesare scule. 
 Flexibilitatea pozitionarii bride

lor de montare/suspendare, cu o cur
sa de 100 mm, permite conectarea si 
in conditii de imprecizie a practicarii 
orificiilor pentru dibluri.

Va aducem in atentie o noua lansa
re de gama de produse proiector, cu 
utilizare versatila, pentru iluminat ex
terior.

Noile proiectoare Flood Light 
AREA fac parte din gama LEDVANCE 
VALUE 

Aceste proiectoare aduc caracte
ristici de proiectie asimetrica a luminii 
la un raport beneficii/pret extrem de 
avantajos pentru utilizator.

De asemenea, eficienta ajunge aici 
la 143 lm/W
 Luminoase, robuste si durabile 

– proiectoare pentru o gama larga de 
aplicatii industriale si domestice, la 
exterior.
 Cu o gama de produse inglo

band 3 puteri si  2 temperaturi de cu
loare, cu carcase suple, de culoare 
neagra, produsele pot fi utilizate cu 
success in majoritatea aplicatiilor 
care necesita iluminat la exterior.
 Puteri disponibile 72W, 105W si 

145W
 Eficienta ridicata de pana la 143 

lm/W 

 Iluminare cu uniformitate mare 
si efect UGR redus, datorita difuzoru-
lui din sticla mata (ULOR 0% la incli-
nare 0°)
 Grupa de risc fotobiologic 0
 Maner de fixare cu unghi de ori-

entare larg, cu amplitudine de 210° 
 Cablu de alimentare de 1 metru, 

fire sertizate la capete
 Pana la 25,000 lm disponibili 

 într-un singur produs
 Tensiune de alimentare intre 

100 si 277Vac
 Protectie la supratensiune de 

6kV
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Trei modele diferite

TruSys PFM constă din cele trei 
modele diferite, cu urmatoarele per
formante: 
 35W  5.600lm, 50W  8.000lm 

sau 70W  11.200lm la 4.000 Kelvin;
 eficacitate 160 de lumen pe watt;
 durată de viață: 60.000 de ore 

(L80 / B10);
 distributia luminii in fascicul de:  

120° VWide, 90° Wide, 60  Narrow, 
30° VNarrow;
 înălțime de montare de până la 

10 metri;
 5, 8 sau 12 conductori electrici 

in sina de montare;
 pana la 57 de aparate montate 

pe un singur sir luminos;
 difuzor optic din PMMA dur și 

ușor, efficient, rezistența UV indelun
gata;
 sine de montare cu lungimi de 

1.5m si 3m;
 capac pentru acoperirea goluri

lor din sina tip blind;
 insert pentru spot pentru sina
 accesorii de montare: aparenta 

pe tavan sau de patul de cablu, sus
pendata pe fir din otel;
 Omologare si certificari CE/ CB 

/ ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS

TruSys Performance On/Off
Aparatele de iluminat pot fi instala

te rapid și ușor, fără alte instrumente 
suplimentare, prin intermediul soluți
ei “click in” la pozitia de montare. 

Butoanele tip “click in” oferă, de 
asemenea, mai mult confort pentru 
demontare, fara a fi necesare unelte 
speciale.

TruSys Performance DALI® (Digi-
tal Addressable Lighting Interface) 

Functionalitatea DALI® poate fi ex
tinsa prin senzori externi de lumină si 
prezență, permițând controlul in 
functie de nivelul de ocupare si apor
tul de lumina naturala.

Această versiune este compatibilă 
cu un sistem cu baterii centrale pen
tru iluminarea de urgență.

TruSys Performance EM (de ur-
gență - Emergency). 

Acest model oferă o opțiune pen
tru iluminatul de urgență, in mod de 
autonom. Este proiectat pentru a 
functiona timp de trei ore in caz de 
avarie.

Sistemul cuprinde si accesoriul de 
montare a spoturilor pe sina suspen
data.

El este utilizat in sistemele folosite 
in magazine.

Acolo spoturile sunt necesare pen
tru iluminatul de accent pentru anu
mite zone ale rafturilor, sau al insule
lor cu promotii, in galerii, sau 
coridoare ale muzeelor  (sunt doar 
cateva exemple).

Acest accesoriu insert creeaza po
sibilitatea montarii in sinele TrSys 
PFM al spoturilor tip Tracklight (htt-
ps://www.ledvance.com/professio-
nal/products/luminaires/professio-
nal-luminaires/tracklights/index.jsp)

Accesoriul suporta pana la 3 spor
turi pe o lungime de 90cm si le ali
menteaza in tensiune de 230V.

Nu sunt necesare scule speciale de 
montaj.

Se monteaza foarte usor prin sis
tem clickin si are 2 elemente de blo
care pentru siguranta.

Alimentarea din sina se face prin 
acelasi sistem baioneta inclus, similar 
cu cel al corpurilor de iluminat TruSys 
PFM.

www.ledvance.com

Versatilitate sporita a sistemelelor de sina TruSys® PERFORMANCE
Va aducem in atentie gama de pro

duse tip trunking system, TruSys 
PFM, cu eficienta de peste 160 lm/W 
in sistem de sir luminos, cu aplicatii 
extrem de largi:
 Hipermarket, supermarket

 Depozite cu rafturi inaltimi mari 
(eficienta si de la peste 14m inaltime)
 Spatii de productie unde este 

necesara intensitate mare si proiectie 
precisa a luminii
 Galerii de arta si muzee

LEDVANCE își extinde portofoliul 
de sisteme de linii de lumina care 
poartă numele de TruSys® și oferă 
acum mai multe avantaje pentru so
luțiile de iluminat din sectorul indus
trial.

Aparatele de iluminat din seria 
TruSys® Performance prezinta oferă 
eficiență energetica sporita a sistemu
lui, durată de viață indelungată, insta
lare facilă. LEDVANCE lanseaza in 

Romania TruSys® PFM On / Off, 
TruSys PFM DALI în octombrie 2019, 
iar versiunea TruSys® PFM EM desti
nata pentru iluminatul de siguranta va 
urma în decembrie 2019.

De asemenea, cu un singur punct 
de access/alimentare, numărul de 
aparate de iluminat care pot fi instala
te în linie este limitat doar de tipul si 
marimea sigurantei din tabloul de ali
mentare electrica.

Aparatele in sistem “Trunking” care 
dispun de optică cu fascicul îngust, 
pot fi utilizate în depozitele cu goluri 
înalte, cu tavane înalte, pentru a ilumi
na fata raftului cu cel puțin 200 de lux 
în medie (in functie de inaltimea de 
montaj). Pe de alta parte, cele avand 
distributie optica cu fascicul larg sunt 
ideale pentru ateliere sau fabrici cu ta
vanele mai joase, deoarece oferă o 
iluminare uniforma.

https://www.ledvance.com/professi-
onal/products/luminaires/professio-

nal-luminaires/trunking-systems/
trusys-performance/index.jsp

 IP65, IK08
 Membrana de aerisire pentru a 

optimiza schimbul de aer, fără a 
compromite protecția IP
 Resursa de 50,000 ore (L80/B10 

@ 25°C)
 Max 0,124 m2 suprafața maxima 

a încărcării din vânt (la prod. 145W)

 Garantie de 5 ani
Produsele inlocuiesc gama de pro-

duse clasice cu surse HID si pot fi uti-
lizate intr-o gama larga de aplicatii:
 Terenuri sportive de antrena-

ment si joc, Bazine de inot
 Iluminat de cladiri, Iluminat de 

parcari

 Iluminat de perimetru pentru cai 
de acces si rulare autocamioane si 
autovehicole
 Iluminat platforme logistice

Curbele fotometrice ale aparatelor 
de iluminat LEDVANCE sunt disponi
bile în format .ies si .ldt

Mai multe detalii și informații: https://www.ledvance.com/professional/products/
luminaires/professional-luminaires/floodlights/floodlight-area/index.jsp
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Notă introductivă: Impunerea unor performanțe de către 
o autoritate contractantă trebuie să asigure și corectitudi
nea, transparența și existența instrumentației/metodei pen
tru evaluarea obiectivă/corectă a îndeplinirii acestora. Prin 
tradiție, aprecierea conformității se face prin simpla com
parare a valorilor din oferte, cu valorile specificate ale ce
rințelor, fără a lua în considerație și nivelul de încredere al 
măsurătorilor. În absența cunoașterii intervalului de tole
ranță, respectiv a erorii de măsurare, respingerea sau ad
miterea conformității poate fi contestată. Așadar, pentru a 
se asigura că un parametru se află în intervalul de toleran
ță, trebuie să fie luată în considerare incertitudinea de mă
surare a parametrului asociat. În acest scop, un interval de 
acceptare este definit ca intervalul de toleranță cu incerti
tudinea extinsă (încredere 95%) de măsurare a parametrului 
pentru ambele limite de toleranță. Rezultatul măsurării pa
rametrului dispozitivului supus încercării trebuie să se situ
eze în intervalul de acceptare.

Ce înseamnă intervalul de acceptare?

Incertitudinea de măsurare a unui parametru include in
certitudinea de etalonare a instrumentului de măsurare și 
contribuțiile suplimentare legate de condițiile de măsurare. 
Acest lucru este ilustrat în figura 1 cum este mentionat si in 
Standardul care prevede cerințele pentru a efectua măsu
rători fotometrice și colorimetrice pentru corpuri de ilumi
nat este SR EN 13032: Lumina și iluminatMăsurarea și pre
zentarea datelor fotometrice pentru lămpi și aparate de 
iluminat. Partea a 4a: Lămpi LED, module și corpuri, se 
refera in mod specific la metodele de măsurare a corpurilor 
de iluminat cu LED.

În acest standard, este introdus termenul „interval de to
leranță“. Intervalul de toleranță este o plajă acceptabilă a 
valorii reale a parametrului (nicidecum intervalul de citiri 
ale instrumentului). Prin urmare, pentru a se asigura că 
această cerință este îndeplinită, trebuie să fie luată în con
siderare incertitudinea de măsurare a parametrului.

Pentru a se asigura că valoarea reală a parametrului se 
încadrează în intervalul de toleranță la un nivel de încredere 
de 95%, intervalul care trebuie acceptat pentru citirile in
strumentului care măsoară parametrul, trebuie să se situe
ze întrun interval mai mic decât intervalul de toleranță, 
redus de incertitudinea extinsă (cu un interval de încredere 
de 95%) a măsurării parametrului pe ambele limite de tole
ranță. Acest interval acceptabil pentru citirile instrumentu
lui se numește „interval de acceptare", așa cum este pre

zentat în figura 2. De exemplu, pentru o Temperatură de 
culoare specificată de 4000K ±5%, intervalul de toleranță 
conform specificației este deci ± 200K. Atunci intervalul de 
acceptare este ± 150K, dacă incertitudinea de măsurare 
extinsă a echipamentului de măsurare (k = 2) este de 50K 
(figura 3). 

Deci oferta poate fi acceptată numai dacă valorile TC din 
raportul de testare sunt cuprinse între 3850K și 4150K și au 
fost măsurate cu o incertitudine de 50K. Temperatura de 
culoare TC este însă este o mărime care definește locul 
exact al sursei de lumină pe linia „locusului Planckian”. 
Această linie, este arcul negru din graficul McAdams care 
descrie cu precizie variația temperaturii de culoare a cor
pului negru (Fig.4). Când însă sursa de lumină nu se află pe 
linia „locusului Planckian” atunci se folosește Temperatura 
de Culoare Corelată (TCC). Cu alte cuvinte dacă TC defi
nește cu exactitate punctul pe locus, atunci TCC definește 
o zona în jurul liniei perpendiculare care trece prin acel 
punct (Figura 5). 

Deci, dacă o sursă de lumină este în afara locusului, 
atunci TCC este punctul cel mai aproape de TC de pe lo
cus. De exemplu, dacă o sursă de lumină are TCC=4000K, 
înseamnă că acesta poate fi orice punct aflat în zona din 
jurul punctului 4000K de pe locus. Așadar, două surse de 
lumină cu LED care au un TCC=4000K, pot arăta foarte 

diferit, întrucât sunt în aceiași zonă din jurul punctului 
4000K de pe locusul TC. Așadar cerința din caietele de 
sarcini privind temperatura de culoare pentru corpurile de 
iluminat cu LED, trebuie specificată ca Temperatură de Cu
loare Corelată (TCC).

Datorită naturii variabile a culorii produse de LEDurile 
cu lumină albă, o măsură convenabilă pentru exprimarea 
diferenței de culoare este numărul de pași de elipsă SDCM 
(MacAdam) în spațiul de culoare CIE. De remarcat că aces
te elipse SDCM sunt adesea afișate în diagrama spațiului de 
culoare CIE la o mărire de zece ori (Fig.6 ), altfel ar fi prea 
mici pentru a fi văzute clar atunci când sunt vizualizate în 
diagrama CIE completă. Dacă luăm în considerare dimen
siunea elipsei SDCM 1 la o temperatură de culoare de 
3000K, domeniul CCT este ±30K, iar intervalul u'v' cores
punzător (coordonatele cromaticității în spațiul de culoare 
uniform CIE 1976) este ±0,001. 

Cu alte cuvinte, când observăm două LEDuri cu o dife
rență CCT mai mare de 60K, sunt șanse să percepem dife
rența de culoare. Tabelul de mai jos raportează numărul de 
pași de elipsă SDCM la intervalul de coordonate CCT și 
cromaticitate pentru o sursă de lumină cu temperatura de 
culoare de 3000K.

SDCM CCT @ 3000K Δuv
1x ±30K ±0,0007
2x ±60K ±0,0010
4x ±100K ±0,0020
78x ±175K ±0,0060

Despre intervalul de toleranță pentru 
cerințele specificate în caietele de sarcini
CNRI este unica asociație profesională recunoscută în România cu misiunea de a avansa cunoștințe 
de valoare și susținere a informațiilor corecte în domeniul iluminatului și al iluminării. În contextul unei 
evoluții nerealiste în specificarea cerințelor din caietele de sarcini ale licitațiilor din iluminatul public, 
Comitetul are misiunea de educare și de promovare a bunelor practici.

S. Matei, CNRI

Fig. 1 – Ilustrare a intervalului de toleranță  
și a intervalului de acceptare

Fig. 4 – Locus-ul Planckian în diagrama  de cromaticitate CIE 1931

Fig. 3 – Intervalul de toleranță și de acceptare în cazul specificației Tc= 4000K±5%

Fig. 2 – Interval de toleranță și interval de acceptare

Fig. 5 – Zona TCC în jurul punctului 4000K  
în diagrama de cromaticitate CIE 1931

Fig. 6 – Coordonatele de culoare: x=0.43693, y= 0.40407  
și elipsa 5 SDCM pentru 3000K
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Parte a suitei software
Caneco ONE

Calcul și dimensionare de circuite
  Caneco BT calculează curenți de scurtcircuit, căderi de tensiune, secțiuni de cabluri etc., în 

conformitate cu 17 standarde internaționale, inclusiv IEC 60364.
  Calculează și alege cele mai economice echipamente dintr-o bază de date multiproducători: 

ABB, EATON, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, LEGRAND etc.

Selectivitate și coordonare
  Caneco BT oferă o analiză bazată pe curbe de declanșare și tabele ale producătorilor.

Schimb eficient de date
  Caneco BT permite importul/exportul de date din fișiere Excel, schimbul bidirecțional de date 

cu aplicații Revit® și AutoCAD®, exportul schemelor monofilare gata dimensionate, în  
software-ul SEE Electrical și SEE Electrical Expert, unde sunt convertite automat în scheme 
multifilare. 

Neutralitatea la licitații
  Caneco BT operează cu o metodă brevetată „Pseudo Generic Object“ (PGO). Această metodă 

permite unui proiectant să respecte cerințele de neutralitate în cadrul licitațiilor și consultărilor.

Software pentru calculul și dimensionarea instalațiilor electrice de Joasă tensiune

www.cadelectric.ro/caneco/

• Ideal pentru aplicații industriale din domeniul asamblării cablurilor
• Ușor și ergonomic, asigură utilizarea cu o singură mână
• Trei piese frontale cu lame de precizie reglabile

EVO cut 
Cutterul pentru coliere de plastic cu ajutorul căruia cablurile  
rămân intacte

Alegerea dvs. pentru îndepărtarea în siguranță a colierelor!

Pentru îndepărtarea în 
siguranță a colierelor de 
plastic, asigurând izolația 
intactă a firelor.

Instrumentul 
de tăiat  
coliere  
EVO cut

HellermannTyton vă oferă acces la un e-learning gratuit 
dedicat acestui cutter. Vă puteți aștepta la o mulțime de 
informații utile despre instrumentul EVO cut. Tot ce trebuie 
să faceți: scanați codul și absolviți cursul!

V-am făcut și mai curioși?

www. HellermannTyton.com/ro

Din nefericire specificația privind 
caracteristica de temperatura de culo
re din caietele de sarcini, este greșit 
formulată de cele mai multe ori.

Să luam spre exemplu modul în 
care este specificată în Ghidul de fi
nanțare a Programului privind crește
rea eficientei energetice a infrastruc
turii de iluminat public (Ordin 1866 
12/10/2021):

Art. 11:  Cerințe tehnice minime pentru 
echipamentele achiziționate și 
montate prin proiect 
(1)  Corpurile de iluminat ce 

urmează a fi montate prin 
proiect vor îndeplini urmă-

toarele cerințe minime: 
(i) Temperatura de culoare 
Tc (situată în intervalul) 
3000-4000K ±5%

Lăsând la o parte faptul că mențio
nează Temperatura de Culoare (TC) 
nu TCC, cum ar fi corect, pentru că se 
referă la o sursa de lumină cu LED, to
leranța de ±5% este atribuită unui in
terval nu unei valori. Bineînțeles că 
atribuirea toleranței unui interval este 
incorectă. Altfel la un calcul simplu 
sar putea ca valorile de capăt de in
terval 3000K și respectiv 4000K să nu 
fie incluse dar admise. În continuare, 
justificarea acestei situații ca urmare a 

modului în care a fost specificată ce
rința de la pct.(i) din acest ghid:

ΔTCC=4000K3000K=1000K

Atunci ±5% din ΔTCC înseamnă 
±50K respectiv următoarele combina
ții de interval:

Combinații interval Tc up Tc down
1 3000 4000
2 3050 4000
3 3000 3950
4 2950 3950
5 3050 3950
6 3000 4050
7 2950 4050
8 3050 4050

Tabelul 1 – Tabelul combinațiilor  
pentru capetele de interval conform cerinței 

din ghid. Combinațiile 4 și 5 nu includ 
valorile 3000K și 4000K

În concluzie trebuie precizat că for
mularea cerințelor în forma actuală, 
pe lângă satisfacerea nevoilor de utili
tate publică trebuie să asigure de ase
meni și exprimarea corectă a cerințe
lor. În acest context revizuirea modului 
de exprimare a cerințelor va fi perce
put și ca o modalitate de a vitaliza 
spațiului public nu doar ca o compo
nentă a politicilor publice. 

Fig. 10 – Reprezentarea grafică a combinațiilor de intervale conform specificației: interval TC: 3000±5%-4000K±5%

Fig. 9 – Reprezentarea grafică a combinațiilor de intervale conform specificației: interval TC: 3000-4000K±5%

Fig. 8 – Reprezentarea grafică a combinațiilor de intervale conform specificației: interval TC, (3000-4000K) ±5%

Fig. 7 – Ilustrarea elipselor SDCM 3 și 5
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 Conforme cu normativul armonizar 
în vigoare EN 6094771 tip CE dar 
și UKCA

 Sunt realizate în tehnologie HF: Ha
logenFree

 Beneficiază de un ecran transparent 
din policarbonat pentru vizualiza
rea cablării

 Plaja de curenți 40A, 100A, 125A
 Barele de legătură din alamă dintro 

singură bucată

 Șuruburile capcruce din oțel zincat 
cu pas mare prezente pe bară nu 
sunt strânse pentru a ușura viteza 
de montaj

 Pentru conductori flexibili sertizați 
dar și conducturi rigizi

 Tensiunea de izolate (Ui): 500V
 Temperatura de referință 40°C
 Gradul de poluare 3
 Proiectate, produse și ambalate în 

Italia

Noutăți de la B.M. Wire 
Connections S.R.L.

Filiala în România a grupului industrial BM-Beta  
este dotată cu stoc și personal în măsură să ofere  

consultanță tehnico-comercială și strategică  
distribuitorilor naționali și clienților din zonele:  

rezidențiale, comerciale și O.E.M.

Alexandru CAZACU
Country Manager România & Bulgaria 

B.M.WIRE CONNECTIONS S.R.L.
Strada Drumul Găzarului 43-45, parter, Sector 4 

București - ROMÂNIA 
Tel. +40770292425 – Cell. +40727786559

E-mail: a.cazacu@bm-group.com

 Un singur clește, pentru tot parcul de terminale întâl
nite în cele mai utilizate aplicații: izolate, neizolate și 
deschise cu secțiunile cuprinse între 0.5 și 10 mmp

 Cleștele de sertizare CRIMPAR are o mișcare a fălci
lor aproape parală pentru o compresie simetrică a 
terminalelor garantâns o sertizare uniformă. Dease
menea cleștele este conceput pentru a obține un fac
tor de demultiplicare mecanic (maxim de forță cu 
minim de efort) existând un mecanism de reglare 
progresivă a forței de apăsare și un dispozitiv de blo
care automată la sfârșitul sertizării pentru garantarea 
calității acesteia sau pentru redeschiderea cleștelui la 
sfârșitul cursei în cazul unei manevre greșite

 Matricile sunt interschimbabile, permițând achiziția 
ulterioară a matricei necesare, fără a mai fi necesară 
cupărarea unui clește nou. În noul catalog B.M. este 
disponibilă o vastă gamă de matrici pentru toate uti
lizările (inclusiv pentru conectori FV MC4 sau conec
tori RJ45).

Începând cu luna aprilie 2022, B.M. Wire Connections S.R.L. propune pieței:
1. Distribuitoare de tablou monopolare, bipolare și tetrapolare 40A, 100A, 125A de la B.M.

2. Kit clește sertizare multifuncțional CRIMPAR – 100% Flexibilitate 100% Funcționalitate 100% Eficiență

Colaborarea dintre ABB Emobility și Shell atinge un ni
vel superior oferind încărcare flexibilă și de calitate pentru 
milioane de șoferi de vehicule electrice.

În calitate de lider în infrastructura de încărcare a vehicu
lelor electrice, ABB Emobility a semnat un acordcadru 
global cu compania Shell pentru furnizarea întregului por
tofoliul ABB de stații de încărcare în curent continuu (DC) și 
alternativ (AC) „end to end”. Gama de soluții pornește de la 
stația de încărcare de perete AC pentru instalații rezidenți
ale, de birouri sau în locații de vânzare cu amănuntul până 
la Terra 360, ideală pentru stații de alimentare cu combus
tibil, stații de încărcare urbane, parcări comerciale și apli
cații pentru flote.

Prin intermediul acestei colaborări, ABB Emobility și 
Shell vor aborda două dintre provocările vizate de creșterea 
adoptării vehiculelor electrice. În primul rând, disponibili
tatea infrastructurii de încărcare, Shell vizând operarea a 
peste 500.000 de puncte de încărcare la nivel global până 
în 2025 și 2.500.000 până în 2030, fie la locații rezidențiale, 
comerciale sau puncte de vânzare Shell cu amănuntul. O a 
doua provocare este reprezentată de viteza de încărcare, 
unde intervine portofoliul de stații de încărcare ABB, care 
include încărcătorul Terra 360.

ABB Emobility a semnat un nou acord global cu Shell 
pentru furnizarea portofoliului ABB de stații de încărcare în 
curent alternativ (AC) și în curent continuu (DC).

ABB Emobility a semnat un nou acord global cu Shell 
pentru furnizarea portofoliului ABB de stații de încărcare în 
curent alternativ (AC) și în curent continuu (DC).

Frank Muehlon, CEO al ABB Emobility, a declarat: 
„Odată cu implicarea noastră comună în Campionatul 
Mondial de Formula E ABB FIA, atât ABB cât și Shell contri-
buie cu inovații în scopul promovării progresului în domeniul 
mobilității electrice. Încă din anul 2019 colaborăm în vede-

rea lansării infrastructurii publice de încărcare, iar acest 
acord recent va conduce această colaborare către un nivel 
superior. Suntem încântați să sprijinim Shell în realizarea 
obiectivului său de a crea o rețea globală de încărcare. 
Având acces la întreaga gamă a portofoliului nostru de în-
cărcare, ne asigurăm că Shell poate selecta cea mai potri-
vită soluție pentru fiecare tip de utilizare, facilitând încărca-
rea pentru cât mai mulți utilizatori, indiferent de locația lor”.

ABB este lider mondial în soluții de încărcare pentru ve
hicule electrice și totodată partenerul de alegere pentru cei 
mai mari producători de vehicule electrice din lume și ope
ratori de rețele de încărcare pentru vehicule electrice la ni
vel național, cu vânzări de peste 680.000 de încărcătoare 
pentru vehicule electrice în peste 85 de piețe; peste 30.000 
de încărcătoare rapide DC și 650.000 de încărcătoare AC, 
inclusiv cele vândute prin Chargedot.

ABB este partenerul de titlu al Campionatului Mondial de 
Formula E ABB FIA, o serie internațională de curse pentru 
monoposturi electrice. Tehnologia sa susține evenimentele 
organizate pe circuitele stradale din orașe de pe tot globul, 
iar compania va fi furnizorul oficial de încărcare în Sezonul 9.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) este o companie de top tehno
logică la nivel mondial, care stimulează transformarea so
cietății și a industriei pentru a obține un viitor mai productiv 
și durabil. Prin conectarea softwareului la portofoliul său 
de electrificare, robotică, automatizare și acționări electri
ce, ABB depășește limitele tehnologiei pentru a conduce 
performanța la noi niveluri. Cu o istorie de excelență de 
peste 130 de ani, succesul ABB își desfășoară activitatea 
prin intermediul celor aproximativ 105.000 de angajați ta
lentați din peste 100 de țări.

 va sprijini proiectele Shell la nivel 
global pentru încărcarea vehiculelor electrice
  ABB E-mobility semnează un 

nou acord-cadru global cu 
Shell pentru furnizarea unui 
portofoliu complet de soluții 
de încărcare

  Acordul se bazează pe un 
parteneriat de lungă durată 
între cele două companii 
conform căruia ABB 
E-mobility va sprijini Shell în 
crearea unei rețele globale de 
încărcare

  Soluțiile de încărcare furnizate 
de ABB vor include Terra 
360, cel mai rapid încărcător 
pentru automobile electrice 
“all-in-one” din lume

www.abb.com
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Colegiul Director al CNRI a obtinut din 
partea Comisiei Internationale de Iluminat, 
special pentru membrii sai, Raportul Tehnic 
CIE 234:2019 – A GUIDE TO URBAN LIGHTING 
MASTERPLANNING

Acesta reprezinta un ghid util de 
planificare generala a iluminatului 
urban si este un instrument util 
destinat profesionistilor din dome
niul iluminatului public in realizarea masterplanului de ilu
minat pentru localitati.

Membrii CNRI care doresc sa primeasca acest document 
personalizat sunt rugati sa completeze formularul de cerere 
anexat si sal transmita la adresa noastra de email cnri@
cnri.ro intrun email cu subiectul “solicitare raport tehnic 
CIE 2342019”.

Acest document este oferit cu titlu gratuit, fiind destinat 
pentru uzul exclusiv al membrilor CNRI.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a acceptat 
revizuirea partiala a normativelor de iluminat NP-061 si NP062

Având în vedere această oportunitate, dar și experiența 
Dvs. acumulată în domeniul iluminatului și instalațiilor elec
trice, rugăm membrii și simpatizanții CNRI să trimită la 
adresa cnri@cnri.ro observațiile și modificările pe care le 
consideră necesare a fi propuse pentru a fi reținute.

O echipă a CNRI va centraliza toate observațiile și pro
punerile Dvs. și la va trimite spre examinare la UTCB și apoi 
Comitetelor Tehnice de Specialitate ale ministerului.

Ținând cont de termenul scurt pe care MDLPA la pus la 
dispoziție, pentru rapiditate vă transmitem anexat și un ta
bel cu forma în care suntem rugați să trimitem observațiile 
până în data de 17.05.2022. Tabelul este indicat doar cu 
titlu de exemplu de completare.

Observatii vor fi primite si dupa aceasta data, in perioa
da de dezbatere publica a propunerilor, dar vor prima opi
niile specialistilor propuse spre revizuire in faza initiala.

Universitatea Tehnică de Construcții 
București desfășoară proiectul intitulat 
Auditarea și revizuirea sistemului de re
glementări tehnice în cadrul proiectului 
„Sistematizarea legislației din domeniul 
amenajării teritoriului, urbanismului și 
construcțiilor și consolidarea capacită
ții administrative a structurilor de spe
cialitate din instituțiile publice centrale 
cu responsabilități în domeniu”, cod 
SIPOCA 50, autoritate contractantă fi
ind Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației.

Vă invităm acum la ancheta publică 
pentru normativele:
 I 5 – Normativ pentru proiectarea, 

executarea și exploatarea instalații-
lor de ventilare și climatizare

 I 7 – Normativ pentru proiectarea, 
execuția și exploatarea instalațiilor 
electrice aferente clădirilor

 I 9 – Normativ privind proiectarea, 
execuția și exploatarea instalațiilor 
sanitare aferente clădirilor

 I 13 – Normativ pentru proiectarea, 
executarea și exploatarea instalații-
lor de încălzire centrală

 NP 061 – Normativ pentru proiecta-
rea și executarea sistemelor de ilu-
minat artificial din clădiri

 NP 062 – Normativ pentru proiecta-
rea sistemelor de iluminat rutier și 
pietonal

în urma avizării Redactării I în cadrul 
Comitetelor Tehnice de Specialitate 
ale Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației.

Termenul limită pentru răspuns este 
12 mai 2022 ora 12.00.

Vă rugăm ca toate observațiile să se 
regăsească în tabelul de mai jos, Ob

servații anchetă publică I5, I7, I9, I13, 
NP061, NP062.docx

Termenele sunt foarte scurte deoa
rece Guvernul României și autoritatea 
contractantă șiau asumat termene în 
Planul Național de Redresare și Rezili
ență al României.

Revizuirea unor importante normative tehnice 
pentru instalații: I5, I7, I9, I13, NP 061, NP 062

FORMULAR DE COMANDA 

 

 

Va rog sa-mi transmiteti cu titlu gratuit Raportul Tehnic CIE 234:2019 – A GUIDE TO URBAN 
LIGHTING MASTERPLANNING destinat exclusiv membrilor CNRI. 

Acest document imi este destinat in calitate de (se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei): 

1. □ membru asociat individual al CNRI 

2. □ membru asociat colectiv al CNRI 

Ma angajez sa nu distribui acest document catre terti sau in mediul online. 

 

 

1. Nume si semnatura membru individual CNRI *:   
 …………………………………………………………….. 

 

2.1. Numele institutiei - membru asociat colectiv al CNRI *: 
 …………………………………………………………….. 

2.2. Numele si semnatura reprezentantului institutiei la CNRI *:
 …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

*) Datele personale sunt tratate de CNRI cu respectarea normelor GDPR. 

Eveniment realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
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Breaking 
new ground

2. – 6. 10. 2022
Frankfurt am Main

The world’s leading trade fair for 
lighting and building services technology
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